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 هیدآ تایجتدم لمسر

 ییرادانف لک « هدنخ قراحآ

 ؛ ندلالم بل قترآ یدح وا

 یاراب هن رک یداک شق هن

 ندنال رب مشح رول وک ود

 ٤ مئاتشم هزام ء محنک" اهد

 . مقح كوبوب لا كمك | ء كلوک
 ۱ بادع یاتش هرهح یا 6 لیکح

 ؛ همولوا كزون روسهزکب ردقه

 ا هلک 6 م هتسیا  هدممث راق امرود

 2 باغ یادص یا 6 دما هلوک

 سس



 هيدا تاهجتنم ییمسر

 4 نا رب تماص هشت گود هکالوه ۲

 « مسرب یت یک انلا ور روروواق

 6 م 6 لدام هدنننبج هک الوبه 7

 ؛ نیتس یاهایه ضاقنا به هدنلاح کلوک
 3 كەس ردقشاع یدا جاوما یوام

 لا نوخشم یسهرز یه همراظنا روق وا

 ناسه رب هقم نوزوا رب

 . ناق به « ناق نون و هدنن ورد 6

 < رفظ توصر 5 هاغلغ ید

 : ناصع اس: هحص رب یهع)

 موب هدنخ ی ٩ ههقهف رب یب

 همنراقفا شنوک رب یمام

 ؟۱ 3 هام نوا هپ
 هدیرادهشعر قاس ثأملق

 . یدجآ هابس ةن رب هنب

 ات تا ج .



 ¥ ۱ را تای مس ۱ EA ف

 رانوا نکراو رانالوا البر نیجبا سکره یراناح « نکراو رانالوا "
 ۶ نواب رانا دل وا نس « موروای تح دب ۰ مزق < یوهلوا

 . مورواپ كلم « كدلوا نس نکنلکوروس رثن وا

 ‹ كەن < راتهوس ىس نوو ادو نوت « سکیهو

 .یدالغآ سکه .یدالغآ راج ابا .قدالغا یراهقشاب و نب كابا
  كرهشهلماحنس رلقفا . یدالغآ قرهنالطولو هلس راکوک یوام
 .یدالغآ یسه توآ ..یدالعا كره هلکیا راکزور كره هلزگ فو

 «كدهلواقدامربدلسح ...ردقوا ؛هتشیا طقف « قدالغا « قدالغا هدزب
 .. قدالوا هلسهتسخ

 راتفا « قجهیالراپ راشنوک « كجهلوک راکوک یوام هنب نیراپ

 . رابلق یدمش . زنجهیمالغا زب و قجهصوص راراکزور ۰ قجهلرجآ
 ؛قحانایافهلس كمام نایاناق هدنلاح هرایرب مخ واهد نده رج سه هد

 : قجهالّمص یر نکلا نامر فدا قو سو

 ...و به تابح هتشبا ؟ هلو به راناسنا هتشيا « مورو كلم

 ندزب كەسروقاب هغارب وط نداس یدمیش رکا «همرکیا ندزب نیقاص

 ..مزیقتیاوفع ییراتک اس لیفس كضرالیفسوو «نوشود یکعافترا

 مهسرایا لابخ قوس نامزه یه نیاکس
 نا وخ « رد هازغایو قفا مهسدوروک



 هيدا نابم لصر ۹

 یکهشعدرب قووص نوزکا یدوخور لالخ «هدنرزوا حاشا نونوب

 «كدنوس هدننوک هلوص كتهنس كوص « هد رک ر ینادشالود هكراراکرر

 نوک كوص هد كکتاح تدب كنس ینوک هلوص كنهنس ؛موروای رون

 . یدلوا

 قبط ؛ مزق كدلوأ راشوف « یک رلکحبج « یک رلقارپاب ۰ تو
 لمح هراه ترنج لصا راتوا یک راقارباب «راکحی> « رلشوق

 زکلای « كلدمهایاد هتفاع نار هدنس هسرارولوا قوباح بوسهدیا

 دمو تیا « كدهلکب بونالربص هلتدوع دسا كنوا یا ییا

 هدنتسوا یراداناق هابس «یدلآ ینس وا ؛ كدتیا ملست همولوآ ییدنک

 . یدربحاق هلاع رب یمن طاح هلرلقنا لوهحم « ءراقازوا ندزب

 ! ردمدع ملقا رب هکلب « حاورا ندعر هکلب ۰ ریلسمک « مع وا

 هدراراوند هنس ر ؛ مورواپ ار زا رار هليا هنس كوص « نوا

 ییذنک بولیراوق یغاراب لوم هزرکوص ندقدلوص بوراراص

 ها « ندکرکج هدنس یک راعوقن سا نالمآ ءراقاقوس «یراشید

 نابوق ندکر کج یللاوز کیدا كمشد « كبلد كضم نوملم وا

 < دا وا هرکوص ندکدهلفوا هنوز كني رلکدوس نوو ی كوص

 یا هشوف كرلفار وط اراق كشعن و

 یدمش هدر یرالوق قفش كەتا نانااق هدکنو نامزیه

 2 ! قجایالقاجوق ینس یرالوق ءابس كغارپوط
 .  باذع نیجمآ یرابدنک یراتابح «نبحا راک هدنفارطا یرلتابح

ait Hh ah Awaba aan AE 
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 9 یا تابوت لتر

 ل تابش مر لام ر زعم یا

 .. بارخو راز هلو یدزالوا ماف

 نالایو ایر نونو یآ ما « مولوآ

 نالوا یزغود هاو

 ۲ هد مان یا « لطب

 ؟ هجنعر « هلیوس « یمشال اکس

 نکراو كرانبهلکیب ردقو

 ند را اوو قلا ال

۲۲٩ ESTE 
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 7 كنبوب ہدنتسوا كکقاس یک راکحبج « قراراراص یک ا

 هلکسسالءرتسن «نیزان « ها یک راشوف « موروای ۰ )ام دل رهلوکوت

 یمشد كراشوق « كرلکحح . كراقاراب . كلوا ءرقاح هرقاک
 .یدلوا يشد هدكکناح كزات كنس شق نالوا

 قرهنالطولوب كركوك یوام « ییدشهلیب اجنس راقفا نوتوب
 «ینردالغاسندرلرظن یتسهرهح شخ اح «قالراب كشن رک «ینیدالغآ



 ۳ هب دا تاب تنم لس

 نينا

 « كمر كئر ىدڵوص قوباجەن

 كن + اع یللاوزرب نوت وب یا

 < یدبما لاهم ززعم هلا

 « یدکدناهسروا هلراکزور کناه

 ؟ كدوروق ناهکات هلون نیحاهب

 كدرو نالوا ¢ زمسنس یدمش

 زمسیلست « زسهکلوک « زىسوقوق

 زیکنا ساب لاخرب < روال

 ... لولم « هدعام قفا 2

 لولح رامر هقشاب هدهستیا

 ¢ را رکن نس« یلکد < كسزامان ود

 ؟ راثهاس هقفاو كسزامالوا

 هناصیر- یدب قرا هکاوج
 ۱ هدییدوج و كح ها ۾ ققر وا

 ... قار وط رووا نایاءاق ۰ نایاع .ط

 « قار ایر یدالق ی و

 لکو نکن یر كچ وکر

 لباق كندوع ید هسلوا نوکر



 9. ۱ هيدا تابحششم لیمسر

 هما

 دمو نا ر هدرللوحوا یدمش ناب

 كهاس یافووا < دازلوا بلق هعار وطرب

 ۰ روانش هدکر ا نم قوف رولوا راراکزور

 ؛ هس هکیربق راجا تاطیح ماوفا
 هدرلهحک رونم « باتهم هدنخرپ

 هنمز حمس قرهقا بک اوک راونا

 ... هدحس کحور هرطاخ ردیکراپا

 رام هدننسوا كمماق ردهس جوا نوا

 نیکو تماص ردق یحور كمکلزوسک وا

 نکاس هدهلوا بادع یادلب للرب

 ريکا هملق رو دیا یساسح | یس زکلای

 6 ىزا "همن نسآ ندرالوح یهدروا ات

 یراس هزرلر یجور روسدیا زز

 ۴۱۹ روم ۰
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 كب راس لالح

 هزاو سا سح كل هدیدج تادا

 اداموقو لاو ن٤ « يهاس لالح یرغاش

 كناشاب فح لیعامما ندا لوفا هدننلن

 نا-فود زو کیا كس بولرا یلغوا

 . رد واد هدل وب اتسا هدزونود

 اف و ه رک وص ندلاک | ییایصحم هب دشر

 هو ید همان داوش ندنس ادعا

 لند رلملع» یصوصخ یهحمدت و هحزسنارف

 . ردیکسا كب یاشا هنادا  یدروک
 كحوحوک کیا هدندتکم قر هنوع

 رادهثعر یراهحراب ضءب نالوا یاجرت كنم هناموصعم باق « كنسە کناف

 ینسءاسم هخاس هلیس هن اق وثم شزاو دارن وا <« ورت وک هن راماعم هلن رالا

 یرلقطن نالوا یهر لوص#ع هدرا افاکم عیزو رک ا ۰ یدرابآ هب وق

 هةطا ر قالراب تالابقتسا « تفاطلو تاتم ٠ ناي وز هدنعلس زرط نکروق را

 نوکو ۰ شعا یرغود كپ مکحوا . یدرودا رشپ فج هوا یزادرپ

 شما همام دهید 4 ردردات ناو وا رعش زادق لالح هدنجما هل

 نالوا ییابخ IE و  یسح ٠ ردرعاش ی ت اف 4 اس . روزا

 + ویزا هدر أت ین راهمهام یعوحرب بولوا تک ورک | یرات |

 EI ا نیت . رلسکو هرص ارا رار هلغاوا هدا- یولسا

 ها.ظن . ردا ا رل دایرف سوم < لۇ E رلرءهش نارب ٢> خوش

  SERردیلت وف اهد یرتن رار هلغلوا هد .

 ۰ 122 ارجا رداد دوو هدنسهدافاروط « ینایح شراذک لالح

 : ییص هیلع ءاسو «یایسح اجر یسزنک ۱ دارارعش ییدتبارت هلدبسانمو

 1 . ردیطو
 . ددیناسسخو تارکشت هر ؛ باتک هایش « نارع ۰ راهکاوک

 ی توپ

 و کا پچ

an. 



 هب دا تاہڪتنم ېلهسر

 یہ ر لکش کیا هک ن احلا وش

 ناار هدارضح هحاسیهوا ربا ض رع

 نامارخ هد وا

 هدنح نح رانا : هدهز لکشااپ

 3 ۱۹ ۲۵ شوعا یک لار قدزر

 رازه هراوا رکود نالا هنسایور

 كرام هدوسآ رب : اق لکش ۳

 « ریغمو هیاوسب یو بوکوب هدنتسوا
 . رسمولوک هاتقر یک نالا لنس ر

40°09 



O هیدا ابحت یسر 

 ٤ هدنلاح ىج اباي مدر واب

 ناسنا وروسرب یدرارومروک

 هدنلالظ كنيورسر, یو
 سم ۰

 2 7 یقه رک یاد ناهک ات

 ندنلالاح یدبد - هاب وا هم ر وط »

 « ۰۰ هد نس تا هدلا قار وط جووآ ر»

 ندملابخ چیه یدمرویک
 39 قعا بار جووا ر نوا

 ! یاب محور هلفسر مع ول < قاب

 سهم جو سس

 راو وش

 « روم یک الوخ هرظن ناحوا ندرازوک

 < نازرل یک ادش ةسو ناوک هدرابل

 روحسمو هدنلات هتسعسر یاد وس

 نایرع "یوشرب یلاع نوتوب رلیا
  نامارخ هدلوا

 یببطو فاص كلا یک رئابص هزات كلا
 < نار, هرللد رولوا ندنفاصر راسح
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 دور هد نا 1

 ۰ یر ان ون لاله

 3 نادنخ ندهباحس 3 ا

 ندا وخ باوخ ی بوتو -

 رب أ « ررود هقیقدرپ

 راغاد نوتوب هسد ۰ ی ۱

 8 : رالغا بودی لاو. نی <

 ید نر ۰ ۱ 8

۳ 



 ۲ ك داعش نا سح

 یشهدراق كوو كاکب دهاج نیدح

 ٠ ش#اط كسي دا بتکم ابورزا پولوا

 یک .تبانع ۰ تادا ۰ ردیدب رله ره>

 یولع کیا ۰ قیفد ییا ینبدلوا بودم
 یا هنیدنک هد 6 راءاخ و .تو.ص

 ۰ رد | ڻي ات موج £

 ۱ فاد اه نالوا یعاشرب تسنرم و

 ال .خ رب سم .رلهح را ییددنا 7

 ۱ لوضع كمافرب عات ۰ كسرت یر

 تا » كي امس لیح ۰ اردک رقم

 فس م بس يرلسهبب ینیدزب داوص ۰ ردهدقعاعر رلت.فوم هدهداشاع

 كر ۳ شادبا لی: ندنف رط یراناژدر « یرلاراس ین ها تا نهمههش نال ۲

 + نی-شالک | تمنص ح هر هک دریا

 ۰ ردا وتا یک ندرا ۱ ه-وجگ » نازبرک لال «

 جن جه سس
1 

رهح كماشوا
 ندشالم ه

 ؛ روقو لاج ربلآ كلر لررح

 ندنلالط نال كنهجیک
 ۱ روضح راح ر هد را رما ای

۳۹ 
5 



 ۹۷ هيدا تامجتنم دسر

 نو همغنر یتقاخ لوهو راکید

 ! لاح قو ظ وظحم

Pooسس او  

 ["] اوورف الود نهژوا

 دایرف ن هلن هدلان ماستارب

 « توکسرا هی یاقل هسرک ود ها

 تومص دورس كم دیابت تسد ودا

 ..داشتا راتابح امر هتعسط ا

 تک الح حود هلساهد ماحوار

 « ندرارس رریدشالقازوا کش مالظ
 « ندر رولوا رشح هبحور زا نونو

 . فلک ارداو سحر ەق ردوا رددنلب

 < داشنا ردیا تاح تعیبط هلکلآ كنس

 ‹ دوهشم رولوا ها رتارس ناهج ررب

 ... ناحیه رب هدنرر ره ړوشوجوا راحور هک 1
 رف كط لوط ا ۱
 < داتسا یا نکرولوا كلاخو سح لسم ا

 ! دوجو و لکش هلاخو سح مطالت ر و ۱
opa 2 ۱۰ دوس ه  

 --۱۸0۴] ردندنرلماسر داد« كا كنابئد نوتو هکلبو كننارف [ه]
۸1۷[ 
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 هږدا ثابوتنم لصر ۹۹

 ۱ 9 جرد ار ا 7 0 ك ی 0

 ٠ ردق و ط نددهم « هداربص یدلوا یسفسو ظظ.غ ناشفا شآ لباقف

 ۱ اا م اشاح - هرعاش كوبوب وا « نالوا شماشای راکانغتسا مکح
 حود كلا راشم عاش یزواحمو . روس دیا ذاسا یتفص ثيم )

 | « فالعخا و فالسا « هکز حاورا « هل هسا وفع ییرق یلاغم
 ردکخ د دب | باع هل و یی هدننروض قانادشا قح 11 نیک. ید

 ترس ی ان سس

 ۹ ی ۰

 تب ۳۹ 4٩ عب
ِ 

Eر  

 2 a. E یرهشو تاحفوج

 ریدهلکیا هلرسحم یادصر موهوم

 ۱ تیغ هغر

 ا ڭا یب ەضز رم * درب

 1" رم لل هرات رادجرپزاج

 ها لاوها نا ایالعآ هلا.خ شوک

 دا ک
 بشم دورس یراک هتسب لط یه

 احماح هدشنا راذکهرو « رلکیا

 "افشا ا

 ؟ اسی یتفارب هللا رع جیره جیره كم



 ت

 40 هيدا تاہدتنم لمر ۳

 طب ع
 یسهراد هسدا تهاز ولرد سه « نکردبا دشت اخر ی ید ۳

 .,؟ردنمش الو و عودو .روسد ( رگ ردو كمرکک ) هلز وام

 هدددنزرط هب رخف .تسر ندیآ هدشت هب ( اضقرت ) ی (رکف وا )

 م ومعلاب 3 لکد نو دیس مارجا فک ۲ هاص وصخ ۰ سلب وس هس هسلوا

 . ردیدنناش كرکف كم نوزآب یاب رب
 نعط زسقج ردف وب یشادراف لو و 1 مربح ك یک اشاب اتض

 كاا : زامل حام و عورشم « باس رب چه یتسهجا حقت و

 « ارغ ةعطق ینیدزاب هنسهقرا یرلکرنشم ریوصت ارک وص ندتنافو

 ردلکد هیئاک هضرت ۲ هس 6 Es هل س4ح. د و همظع عال وا

 ۰ مرهدیانظ

 : كناشاب نافع

 الصادر نیش كياشو ردق ولع کا ل مق

 هلالوسراپ ردنما ندم كهکرد لخد

 دم ثاکب لاک ؛نکیا طول سم هاماء ام مان و ی یا

 یمرہےز نوجا كما طبر 2 0 یعارص» ییا ) هدنرو, ج٥

 راموش زسقح هدبوتکموا «یکینیناوا بیرغ ید ((هدیا یرح

 كناشاپ نافرع اعقاو .روللق هدهلكمنا راصحا هتب هاك ف وش زکلا
 یاب یا تج هثشاب ندیزتکموا ینیدلوا یہلا لس رع رب زسعلاط

 یررج «لکد یطام ندرارب ط29 . ردوو, ی رهظمر كج هاس هل وا

 ی زاف هرلمسد « کوا لا كنا اج ولع ة رولوت وط لاو بس 9



 دع حاد لکد حودقم تا ل 7 وا 4!.-هیداع لئاتسم

 وی اد ها « عادا هف راخ تردق ی هدننررطف هدر د و و ۰ رونولوا

 , لیک ههجرد ر یدعاوق كاسا نه 7 ردیا تربح ثاربا هدایز

 ۱ ینردنولوا ن هدن هلا لاح و قق یرابا. كن غار رک ندنکشت

 ید دل وا شم رتسوک راهفراخ ردق وا هدربسکش هک لاا . ردم ولعم

 کا فالملعم طقف . یدزملس ب یوم و فرص دعاوق كن هچ زیلکیا

 ۲ وم هلصوم>  ررتسآ تامولس « فوقو نیمدآ هجنشیتل
 E د.شر هوس دانا هةوا مدا ) 8 هج ربع ى

 «نکدوبلشالک آ ندرلبوتکم وش ینیدلوا شمالک ۲ یا اهد یهلئسم

 | اعاعا هدارو . روسدبا رارصا هدکعا طباغت كب لاک
 د لاف اق و طور لو لک دات

 ۱ ندححعم اطخ كوس كلا < هک این « نوجا ححصت یناطخ »

 « . رو ولوا رداص

* 

* * 

 ۲ قال زإب داقتنا رب نوزوا اهد ندنلصا نوجما تابارخ تابیرخت
 ]1 قوا رب رحم انا ردهمان هدخاّوم رب قحهالوا لباق یربدعت

 . هدزوا كل دیاق.قدت لیصفترپ هدیلیاحت را مکیدتیا ضرع یمکیدهتسیا

 o :تبرخ ها ضرع «فا ءزا رظن اهد ینسهرقف رم کلا هداروب

 EE : مکجهرب و ماتخ

 : ندنسهدیصقر جردنم هدنابارخ كانعه

 رذک یک اضق ریت ردیا مرکف كران

 . مارجا تفه رک ا ندقشمد دالو هسلوا
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 N هيدا تابجثنه یلمشر
 مم سس

 مسار نوجا ىق هتفصو راركت كراش نالوا فصو 85 یک لعاف

 ...؟ لو جابتحا هن هنیکرت هلتنغص ابو

 مسا یوعد عوض وم مشیدیا ثحم ندرلل وعفم مس هد رج «

 . یدبا ندن دل وا ل وعفم

 ابو ( لئاق .تغالب) هساکدپ زر اح لصن (روفومتاخف )»

 0۰.۰ ردزرس دعم یک كنآ هد ی رلرب ر (دشر هظحالم )

 هدمقلایذ. ۲۹ شاداب رک وص نوک لا نوا 0 و

 لقا ًانبع هن یږلرظدس وش هدنداتتافاارب یجنکیا لح رات ٤

 : مروسیدیا
 هدشای و .كعسروسروص یش تو ( روف ومتماخف ) »

 ؟ لد ربتک یمهّنع

 .زالوایکرت فصو الوا هسرولبزاب ( روفومتماخف ) هج هیوش»
 الا . ناولو امم هدهدنفاضا تکرت وا ان . روزا یا

 : ردبا اضتقا یسالوا ثّوم هسیا قحالوا فسصو هتماخف روفوم

 <: زامهلناللوق دنورو تفص قافا لر ۶

 .ردقو هبش هدشداوا شمزاپ كموج ص كب لاک یرارطس و
 «كتفص قالطالا لع یتح < كنکرت فصو یدیهسلوا یس ر هقشاب

 با یسهیسابق تافص لوعفم مسا و لعاف مسا یهدفرص « كتفاضا
 كلوعنم و لعاف نالوا لباق ربغ ًاعطق یرلانوا تفصو دنا هوح
 یدادعا ر . یدروت ولوا مکح هغ دل وا مدآ ر رح ی ندنعیدلوا ه

 هسا أ راهطا قلزسف قو هدهجردو فدک اش 5 ی۶ كا كنتکم

 . رارراقبح ندشتکم ۲

 كناسل « یساهد یاقنع نالوا بدا راکش یلاعم كکب لاک اعقا 11



 هيدا ثابخدتم لهسر ۱ ۲

 هيلع ا و كجه همهابوس یزوسو قدقحالب هداروا یدیهسال وا

 . یدقجهب لوا بتاعم قح هلقملوب هدرخافترب زمسقح نوکوب
+ 

* + 

 تابیرخت ) هدییرب كرارثا ییدریتک هدوجو هلبا لاعفلا قوس
 نارکشوتمرح نالوا کب لاک , زد ریمعل جاتحم اا رس هکر د ( تاارخ

 کیدلی هدبیرخ « موح م کیری هنید هلتمرح هنيو هليا .ظفاحم هناذیلت
 مدح او« یاها اض اندام و لافتشا هلا ثحانف ییدهملب ردق لئاتم
 رویا لاماب و موم یتهام دنلب سه یدنک نکرتسیا كا

 تفص ( حیلم ) - ههیمظن تانسح یک ( حلم تکس )ل ء الثم

 ( نوماد) و یممریو ینمان («كازستیسانم ) - یماعتلاب ندنسهحم رص
 اضورعیلامعتسا هدننزو ( نولهج ) كنسهلک ( نوناق ) نالواهدننزو

 هدرعش داشنا هدبولوا فقاو هضو رع دعاوق «هدنلوب ینحامالوالباق

 كح هاسهدیآ تربح راحود یازوا نالغوتم مومعلاب نالوا رصاق

 . ردسیغ كب یعلوا نامرد كنهنافقاو ريغ تاعدم
* 
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 هدین-یکیاندراپ وتکم ینیاوآ شمزاب هک دیشرینعصم كموح رم
 . رابوتکم وب . مکجهیمهدیا سفت عنم ندکعا ثح عوضوم هداروب

 هلنزج یجب كن (۱:ناعیاد ) مدقم هنس چاقرب ندننافو كکب لاک
 : مروسدبآ ل له اع یرلرطس وش ندنسحرب . یدیا ِ رمشت

 1 .هبالکآ یالوف هد كن ندراهلک" : : هح یک رت فصو هک ۰

eكرهدیا بلق هری رب یمسا ییا هدتقةح یکارت فصو  . 

 8 E تقص < یک لومف+ E . ردکعا له هتفص و



 1۹۹ , ايدا تابخثتم یملتر

 افتک ابا دقت یراث | كنیدقا سرون .رونما دف هدنلکش تا
 کون لاح .یدرولوا روم اهد ینا اھم ثلکب لاک « یدیهسلوا ی

 او هلتح و ترشع كسرو ۾ موخ کیا رز یهدسقعت و بیر

 یفشخ هدهجرد قحهمصراص اشف ینسهبدا تبه نالوا لزلرت»

 ۱ ۱ ۰ ردع دلال مسو

N 

* 

 ونش و) هدد وکم ی هان ها ینکیا یللا كرل هلع ةع وری

 نهتسا كما ا هسداقمر ناو را یسیدنک هلبا ( ودراس نەسر

 ا تدح وو .رودا تدح هداعااقوف هیدقنم سورر

 یی یاوعد [ ییردلوا یرا شمناسوا ردو هول كي ودراتس ]

 ندودراس نیروتشو هدز عمهسروملباب هدمنمک رو
 هلع ءانس .زکیدبا شا ثح نمدا هلا ( هشدح ةمانلاس) لوا كا

 وارده نهسروتش و نالوا تاحر الاح EO یا ند نر ۱

 هصانابو یراسهس یک یم.الوا دلو و شاي نوا « زوف ود ندکب لاک ۱

 .اوروا یب ( یرتاپ ) نالوا تلخ عوشوم :هه
 . ردید رو وا شعاتوا قوح لا هدننابم یرایآ كنم راتاو اشا

 یتح «فلؤم رابتح ر لداعم هودراس نهبیروتهو هدصوصخو

 ۰ نهیرتسوک هلی هداپودوا
 نهیدوتهو هدنشزات هبوسنارف تاسدا (نوسنالواتسوک)

 ادف یتعنص تاضتق۰ هدصقم كعا بلج یسان ثغر « كنودراس |

 روصقر, «یتنیدلوا صرح هراتقف وه کم اش ام هن هدهجرد كاج هديا
 لاف الا عرس < مؤسف كب لک هت شرا 6 درا لک قر هل وا



 ۱ هدا تایجتنم لر »۰
 ek ۰ 8 یا نت
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 ین راق قوذ یه راعتسا و هدست كکب لک بدا باوخا مقرب

 . . رومدیا دع هضش یغیدلوا شما لامهتسا ءوس هدهجرد قج.رو
  هددنلآ یبههحطس همشهش كراراعتسا « لر شو : هکروید و
 ۰ ندءطش وب . ردراو یرلقل شوب رکف ضمب نهتسیا كما دانتسا

 لود طعفف . زامهلل وا در هاب الو هد دین 7 كح هل دورو

 ۰ : رد سام وا لاعش | مب رمس یروصف كولو ها ثكک, لاک هحهنارتک

 ۰ هدراکک و هل وصو تدش -هدرابش ینادزاب هلفوس كنلاعفا و طبع "

 یک | - یک رلانراق نارق قر راح هراهقهاش ی راداناق نک راج وا

 ۱ . دوییدپا رادهشرج یتسیدنک یدنک
 : مدیا ضرع لاثم ییا رب
 فصو ر هیدفا سرو یللاوز هدن-همدقم تابارخ ببرم

 یدنفا سرو « نوساوا هسرولوا هه . روسدیا دانسا قحلمریغ

 . یدبا لماک ناسنار قحیتسمان هدعم و دیرحم ندتناسنا و لضاف

 اع هرصع یجنزوقود نوا كنس ( هبدا تاقفد:) هک اف لس
 فاصوا كنقالخا «نکردیا رشت ییوغوه روتقو هدندلج یحدرد

 . ۰ روییدیا رک ذ ینهیصوصخ بقا ضعب كج هلببهلوا ندنسمزیم
 وسوم نالوا شلوب جثولوک هدتاطخ "یسرک یتسیدنک وغوه روتقو
 ٤ اک ی راعشا ضعب و ی و ا هلا ظ.اع مش كن و وو

 3 یسوغود اهد « هساذلاب ارکوص هنس زوتوا ندرازب وسوم نالوا

 3 (رویرک ۲ كشارب تب هراز وسوم ) كرەدا ثج هسا م الب

 1 ه . ردشعد

 3 هدیرامنع و ظ.ف « یک یارارسش يه ۰ هل رام دا هل بو اعقاو

 هلام ارتفد كنوغوه روتشو یقانم وب هک اف لما طقف ,رولوا كوبوب



 ۸۹ هيدا تابجتام لمسر

 ك..اوعیسهلوزوک هدر ر هقشاب ندا ام ( راکفار ود۲ تام ) ۲
 یماوع » هک ماوع ریدقتوا . ریایهلوا لاثمرب لزوک هنبریدقت تبهام

 یتسیژولوقیسپ نریکو فنیید « ؟مدتبایمکلزستسانمرب «مروسروک نون
 . ردا هنارا هبا زاجاو زاخما لوا هل ر دقو كس کیا

 یرب ندهتوا قمزای یا رثارب هجتوزوا راد هه رحم کاب لاک
 هعلام ر کلا هلا هت اس باسا ددعتم هدیاپو . ردءادح و یوم

 كموح ص « هام وب : هحناک هرلقاس . ردمزګ نالوا منام ! راو

 انداع ییرارتا عوطمان قوجا هایسهرمشتنمرانآ بيرق هنمومع ناه
 طف ء هازحاع ا هنس هدا تاحو یمغیدلوا شموقوا هنس 4۹> ر زا

 . مریلیهدا ضرع یغیدنلوب ماعش قوچرب یمیمص
 تنفآ یعزحع . ردحود# هدنسهحرد تردق هدتیشل رکف

 یکن مدا طقف .راردیار دم SH هس زالوا چیه رب الوا ثاحهدیا

 كيدا ناهجرب یک كب لاک هسرازامرو و قانو راضحا یمارک یادوا
 من هلبصوصخ و مزوک من هلصوخ . زالوا نکم یسهطاحاو ریوصت

 شعد ( كتنفالا ینا ) یشراق هنعبر كناسوم ترصح

 كب لاک « یک ینیداوا شهمهدیا لاخ ثاربا هتي وبر تزع یلوا |

 یرلکلکوج وکضمب هدنروضح یرلکلاکویوب نالواددعودح كموحیم |
 رد كارخ هک هد یاهد وا .. ! هللارفغتسا ... هد ۱

 هتناشولع كمرتشرک 4١ هد یری وب شب ندا

 € هدندسا زام ول وادع یا بنت

 نهمتک هتوخو . ناف افتسا مور اقا ۰۱۱ ۱
 : مەديا ضرع لاثم کیا رب ردق ییدرا كملقع هراکلکویوب



 En هيدا تابځتنم لمسر 1۸۸

 هدنسشراق هنداحو ( هلا یاس صانع يلوا هن.ردفو قرق كزماسا

 یننقح ( یدولو وام هشاکنو نامز هلس كرلاهد لو و كا )

 یدنفا یسانش كرلا . رلاق نارحو توہم تدمر هسزالوا چسه

 راطخا . یدشجا ردات هرطاخ هادس و یت دناع لامحا هم وح ص

 ناسحا هدنقح نمدسدا لاوحا یکلوا هن قرقو ردیارکشت هنیزل ماس

 راظتنا ؛ هلتدش هنهدفم تامولعم نالیروو دعو اطا ینج هیرووب
 . مرلیا

 لا: ازم و تراهم یاساس هنا تایدا هد « كي لاک
 دصقم رب كناشاپ فنك اع . ردکویو كا كماق بابرا مظاعا ندیا

 یم ( هرصت ) نالوا مداخ « هنسصوصخ ظع هدایز نیمو

 كموحم یدنفایمانش شا تمدخ هددحم كامل هدایز ندراکفا

 ۱ هرو وط ین رکفه ¢ NS ثقلخ هتک هوا چک تالاقم

 ندنارخ باصعا كمالخا يجو نرصعم . كب لاک . ددشملس

 نیول غسنرپ هلیوایضاف دادمهدا هسبای هرحش .یدربع تابح نایرجرب

 كب همناْیع تادا .روسدیا رام اودلرب همادا هدههاسوا الاخ هک ؛یدلوا

 . نوسلوا تمرحو تر هننارطاخو ناور . ردیتمعت یابلوا مظعا

 - هجهناربقح داقتعا هب س یسهلاقم نالوا راد هدلوولل

 هنیراناریرحت باا تمه «نکیا ححیم هن( لالج ) ,هنس ( یزج )

 « ردا بالا هناست رابغ هیلکلاب ۰ یدیهلوا شمهل رد هلفداصت

 هظفاح كن الخاو نیرصاعم « دلم رطس ماقر وا کو لاح . یدردک

 . ردّةحتسم هفماشای ادیوم هدناح

 ۍرالا قوجر نایالوا لداعم هنسهلاقم دلو وتلهحتسها كکب لاک
 كن هلاقمو نکیا یظوفح كرلەدا قوحرب نامالک ۱۰ « نایالک |



 1۷ هبدا ناناتنم ر یل اسر

 هب ید فا كب قژو ابضلاوا

 . ینرات رطح دفا نمداهمن لا داتسا

 ینیعاسم تاوطخ و سیدقتیرب ندمشاب كوج وک یتس هاجعیم لئاضف
 تبساتمر هلیراهاسدا "یاس تاذ مکیدتیا بقعل هلمرحو تفد

 . یدیا ( لآ دیا ) رب ۰ لامآ هنر هجراذدنپ یسیسأت هیمیمص
 كنه تمعن رب لامشا فلطل ةمانباوج نالیروو ناسحا الزتت

 هنارادتنم . یدلوا لاخو سح شح تدعسم ردق یلوصح ققحم

 . مرهدیا نارکش ضرع
 قفف وشە 2 ردمنط كيیسلوا شک ترفو اغ ندقمزاب یزا

 لس یشرب چه یادنا ردق كمروک رووروس هناللذ هدرالاداپ

 عبطیه « حرمشنمو لولم ۰ قمنای رارب هليا هما تقیقحوم . رتا
 كنعلاط هلصوصخ . ردجاتحار ردنا تاکسا نوحما راکتهازت

 كب قفوتاضلاوا نالوا شمروک ندزوو یرهقرهو یفطا ره
 ۱ : . نوحما

 یهد ( راکفاروصت تاضتتنم ) هدنقح دلو ول یحرب « توا "

 هحرلبا یناوجو شمروص هطساواب ندنمدنفا یتعدبم كنەلاقم
 9 یمهبانهاد تردق كاموحص كم لاک هحمداقتعا . مدشم هلکب

 ندنتکلم ردق هنامزوا . رونوروک هدرطس چاقرب وش هدایز ندنرانآ

 شما نیت ها. یتسیدا كلم زونه یتحو « شمامقیچ هچراخ
 ؛كلملق باس یهدناشاپ ید یک د قا

 هلصوصخ ) هلیاناسل رب هداعلاقوف ردقوا « یراکفا دنلبو دیچ ردقوا



  ۱ A1هوا .ابجشم لير  Aی ۳

 بب عامش ناک نددىا یاةل طقف
۱ 

 . رودارود یالجا ۸ 4 .ح درب و

 كمردکم لد ییزح تالیاع

 ؟ نوش دروط رکود هاش راز هبارت

 كم رالما ن هلسسحم دابدننوت

 . ندمهماخ رب رص یه مرایود ینط وقس

 « هلرطخت رک مر یرانامز نک

 ٤ هدعاموب رووا ترمس یوهو یاهوا

 لرم شزوس دانی ۰۰, راب ۰ ۰. ران

 ! هدمنهج روس ۷ کلب هسړ وس

 .«مدما یدلوغوب هدنحما یلالم كنوا

BAY)؟ ندتق ةح یه یدمش ممدهعا  

 « ماد ردیک راشوق هبینخ لایحار
 ۳ و ضو كنابح یصن ردو

 یدمش را كنفخ لامحاوا

 راس ی ید فاش نالوا

 یدسا قلوا قو < و هدنحا اف

 ! ردپرللما لزوک كا كمغلراو و مع



 1۸۰ هيدا تابجتنم لیمسر

 رکا وا

 رام هدر و یک مدوت:

 ( هدي ی 6 لالءرب ره

 رلغاد نابالغآ هلتشحو نزح
 : هدر اک هانا ر دمحنم

 نولو هدنجما فشک طرح و

 روسدک بولوا هاس تراّح ون

 نوک ره نایالغآ هلتشح و نزح

 . رویردیک بولوا هات ر نرم

 « رام یاوه ردیارمشت راحور
 راهزا هلیا مسیر بابو ضو

 نا ان هد با اا

 طو < تابحرروط تکا و ته

 تقلخ هلا ا CE e و

 ! هیلافس زو الغا كرب

 مهم
 لاما فلاکت

 ؛ برق هافطنا هل هدیدم تالداح

 ؟ روتفم رروط كم رک یرلهقیفد نونو



 ك یدهح ميهاربا

 هدنسهسدا تایرمشن نوف تورت
 a یراعتم مان یدهح مدارا

 یدنک هر هلرایزب ق4 ناباتش
 ناماس هد یر ندمایدا ناساط

 1 ردکب فظن

 «هجز « كي فن ناما

 رادتفأ تاما هد رژد هدایز ندمظن

 ۱ . رد

 « ییسر یربج « بولسار ریغا هدنرلهموظن» هله « هدنرابزای

 هدسهسدا تیوه . ردناتم « یراکفا . ردراو تواخرو تماظر

 هدنوف تور ردلامارآ مضت یو تبالص هدایز ندتیرعاشو تقر

 .ردهعااطم هتنناش یرانا نان ول وا رد هداضلاوبا هع وم



 At هدا تایحتنم یلهسر

 , نوک رب هن هرکوص ندرادومناب یخ « نوکر, هرکوص طقف

 ءو تابح ر ؟ راریلس رس كرهشهرتبت راراح « رلکحبح « راحاغا و

 . رولوا رام نصر راک لما توارط رد دید هشعر 14

 سونننعربغ + هلرارذک لرک تا رسا
 . یدلوا محور : یدراراص ؛یدلوص ؛یدوروف هدنرمف تسدرالا

 ۱ رولک یرام كم ور یللا :زو مع « كمحور مس طقف

 هد وع ل

 نهلروک هلراششوج « هکر اکو ب وک  هلرلروم یر ندرهتفه

 لظغ «كراهنااد شمرودوف نونو < یضغو صرح گو لا رود

 0 یک شرو قترآ یراششوج « یزلکویوک « یراروپم لراراکزور
 قتر هدبحنا كلر ام دولا لوهو هاتس و « شلوا راضتحا نیهر

 نانا كزک د نلکیا ولوا ولوا » زۆر نایولوا هللا زمستناست

 ؛نوشو توم تم ر نوک ر ؛یدثماملاق یشر 4ه شاب ندنسارج

 . «كنهحک ناراراق ممنم مومغم هدنکوا كمزوک هداروا ء نو

 ه هلکیاو «هدنسشراق كب ورغ نایالغآ هلبا کل دولا نوخ چرب هدقفا

 هدسهرا كراهغلاد ندک هکل زستیامن رب بولک ندکل زیان رب هبهلکیا
 . مدنا رشب نینارب ندک مدیا بوبالثاب ندازا هک مدتبا نظ

 ۵ ما
 b4 a44 و, ب مو 2 میخ



AYهيدا تابختنم لپمسر .ب,  
 ا

 یيدرو هحاسشا كتهحک هارلعا+ | نرواب رزکب هب را روت حاییص

 4 قید زکد ( ناویکش راوا حطس رب هنس رزوا نازل مذم ۳

 هدرافازوا ( راهنلاد زکلاب ؛ نوکس و باوخ رب « شوم هلبا دوکر
 . . , راهفلاد ن هلکیا نرد نرد

 نونو كلاس « روت و كاب . یدتیا قالفلا رم ةزهخ هرئدر

  راودنخ رو زن هدننس وا را وص < رلیدشهرتب لمس 7 نررز یموخم

 ؛ یدلک لولم داقو رم هنسهامومغم نوکس كلحاوس ووا هعر
 نش هلدروجال هکدتک كنهحک « یساض ناشالضاس هکدنک كرف
 روما ؛ روشلمام یرلا.ض لش انس ود یوک کی هدنما یتهلط

 ادا رگ وفا یک اجر هات تک اف RIE یر

 . ۰. هلاحرپ لکد باتهم رب ء دونولوا نظ نامود هکقوتود ردق وا
 راباتهم ندرهوجورول فرص ؛ روینوقود باتهم موتکوب اکیءآ

 ها اض هات رب چه ؟ نوسلوا راتملط « قو دوخاب 4 مرو هتسیا

 شمامالزیع هلرشب نبینا رب چیه ؛ نوساوا رلتماط فاض شمهمءرت

 هدم « ملکیا هداروا یلامآ نینا ,مهدک ؛ نوسلوا راتنوکس یلزا
 . مهموک هیاروا یمرادما داز

 رام نارا 1

  رراراح .لشب « رلکحبج خوش « راجاغا نیزم < ریلک نوکر,
 3 بارخ قروه راراص 6 ق هلوص « قره وروف هاب | اه هدمحنم هحش

 ؟ رالناح رلراج ؛ ردپا مرو راکحخ ؟ رود رافارب اب < رارولوا

 ۱ رووا تعط



SiS a adi. 

TOF 

 ك فور د

Eلماکت قرا شاپ هل وتو  

 ر رون كندددح تادا نایاشی تایحر

 : ردک» فور ر هدیوضع

 هماوناتسا ۵3۱۷۹۰ کب یو
 هددت رج بتکم تومس رول 6 شم ؤط

 ردعلا تام ولع» لاکا

 اغ كا دلرمشب حورا فور دم
 یایح هفساف ۰ شقا دوف هتنراکدشود
 ك رد دارت شا ليلو مرمت یا كب

 راکفا « نتم و فیرظ یول سا
 ءردراوتفرو تلاصارب نرد هدنناس>ح و

 « روسدیا لاذشا یقوم رز كىس کډ كنتءنص قاامور ی « لولا »
 قوف هل هایض داخ ید اسا هلرتا ییتسم ول « فور دم < هج نرکف
 جی

 ( سەب ) ی-اکر ڈو یدرف ۰ چ 3 هات داغ 0 رادضتحا 3 رابع | هایس

 : ردبراب ۲ "رج

 ےن تتت چ بب 9 لا 6 تا بوم

 تاتهم

 ین نالا نافلاد هدنتسوا یراموق تالحاس شف
 ا یرش عولط هدنجا ما نوکس رب روم هرظنم < زا
 ا نا ندتسوا كز وقىكب ضرا لظ ندا فااکت شاو شاو

۳۱ 



 هیدا تابهثله ییمسر 1۸۰

 یسهتسخ ینیدربتا هب هلادناص نوزوا « روتفود یدمش

 تصرف ندنسهقرا یرلزوک شوب كنافق یزون-م وش . یدرو هلکید
 لباق انوا « هلصرح قمالوا قوب هدندراب شوغآ كمولوا نیهلنزوک

 « ردق هنوک وب هبهیلادناص نبع وش هلیدما قلوتروق ندهلب باتا
 زسهمش ندرابحنلبد تابح هجرلزوب نانازوا « رورب دسا و سوم

 . نلوزوس هبلق ندکعوشود یراقدلوا قاریوط نوکوب كنیراقوچ رب
 مسن هدندوجو لزلزت لابم كرونقود یللاقص قآ هدنتلآ تام رهق

 یکلزسدبمانوتوب «یناجا نوتوبکلزسهافک «یفمض كرشب تردفندیا
 هتسخ«یراسس كوروسکواندیا سکع ندبغاشا «روبلوا سوسسحم هلیا
 نولو نوتوب هدهظوا بیهمو ننیلک هبیشراق یشزاق هليا تام یراتنلکیا

 « ناوتان و زجترپ « هنسهینایح تلافس كتيرشب لیمکت كەيويوب
 ۰ یدروس دیا لیکشت لاثع رب

 و ف تپ



 ۷۹ 1 هيدا تابحتنم ییعسر

 هلق قلنوغرود رب ملا هداوسه . یدراو نیهلکب ردق نوا هدهطوا
 هراتخا یلکوروسکوا زکلاب . یدراروصوص به ۲ یدروصاپ

 کهدغاص « هدارا . یدروبالامربط یجزم نوکسو ی لیتلرخ
 یسهرص هک دنا یر ندنناب كروتقود « نددافو قرهلسحا واق

 افشا ندنفررط راناک کی یرب نالاق شوب « روبقلاق هلکلاب ناک
 نارد ههطوا و ندشیدک بولکوش یاد ءارهنسخ ۰ یدرولیذیا

 یتاح ۂےشن ناقبج نریک یه هکناص . یدروللوکود نزحو سایر,

 هکدتکم غو روتف «رویبردشالوب هیاروب ینمسق رب كتبیصم نیهلیهز
 . یدروسرا

 ینکیا هدنسهلاخشک « هدنسشراق یساق كر وتقود هدیراقو
 ندنزخآ كووټود هد تاج تاردقم : یدبا 9

 لالخایمد لادتعا ی كمکح قجهلوا رداص هرکوص زا رب ناه

 ولرود . یدشلوغو هتنوکس رب نولو نونو یساروب . یدروسدیا
 نلیدیا ان یک عوبشم هل رلشای زوک «هلرلتکالف ,هلراقلهسح ولرود

 كمولوا نالوقوص هنیرارکج كناسنا لاغر ةداوه

 ندغاشآ هف داحا یافو . یدرونلک یک روس رت یرلداناق فوم

 نوتوب هدنجما تام توکسا یوارو لنا یلکور ویک وا نا ع

 .یدروبرو یتشخ رام رب نهلکب هدنلآ راقایا كرهموو نوتو

 ‹ رظن ناریشاش : یدروسدنا دسر یاهو یسهطوا كروتفود

 فارولود هلراکف قافوا ییدمهدیا قرف هرب ندر ی.راقدلوا ه
 هلمدع ةفسلف رب نرد « روسدیا فداصت هشلکسا افق رب هدنرزوا

 7 ینکلحیه كرللما نونو « كرلبواد نونو « نارود یک مستم

 . يدروبمالبريآ ندنشاب ناسنا وش نارقباه هلبا هنایزنس تکی



 هیدا تاضتتم لممر 1۷۸

 یراطواو زوتكغاقوس سوا : مدروک همفدقوچ ینوا هرکوص
 .تاىح هچ راتعاس هتسیدنک هدننا یزاغامش توی كشت وک. هدنجا

 دراز وک كيهدلاو كوو « كنىداق هدمژیو ربقف . یدراروسر دناید

 ر یاوهفاصینس وروایزسهمش چسههکیدرا و اکتشا ءدافا رب نایرکهکناص

 ۰ كن وا طقف .یدرونلک یراباندکل رسدساوت «ندکمهمهروت وکه ن هفص

 ؛نلوک و بوشل هجا هکدتیک یوب «ننهلربک بوشالوبوقهکدتک ینر
 "یریر چیه وا « كغوجوج ندیا مسر هکدتک یرلکیق كنیزوب
 هدنرازوک ناشالقونود «ناوزوسهنوک ندنوک كئابح بیصنین نابماشاپ

  نوتوب .یدرودابندمدع ؛ندن رد, نماد مز وا ؟ یدفو ینعمرب چه

 . .,:یدیا هلاک ردقوا هراناشالغا هدنتسوا نوتو « هراکهدنفارطا

 زسناحوش :كمبلق . . . لبلع لفط نالوا انف بقرتم یا « طقف

 نوکه . . راو كنهباشم نیزح هل هنیرللما نوفلوص « هنیرادما
 د نب یک یرلکدتبا ضرع هدناف یب هنیراعا.ش دقال كسشنوک ینس

 [ 1 دا لی ها ن یشرف را ل یمروتفم بلت نوک
 هد هوطخ ر ھام هدنغاقوس ر زسصبا « اهنت كلوماتسا نوکیه نس
 ۱ ار نوک سه هدهدملق یللا وز « رغم « ككورتم «یک كکیدسا برق

 0 روسوس لما 2 « روشود

 ی و ر س

 ءدلکشم قلوب رب .رایدلا ههطوا رب یلتوسق « لوح وک ادتا
 ندرلکوروسکوا ناصراص هأب دش یدوحو شمشالروساق «یرا

 ادحا ںی كرهتا ء هنیداقرب نشمک: راهآبب هدناپ راتخا نالو تقو



 VY هيدا تایختنم لمسر

 قدربلیریا « ردیاادو هلرلرمسح نبرد اندا ؛ ردشلک تقرافم تقو
 :یدرود تفج تفج هنساویدنک قره وطند ای راقوح وج سک ره

 دسته

 هفارطا كنشنوک رارمرب قاحیص « مشوروک ینسیدنک هعفد كابا
 مستم و قار یدالراب هلا ناضنیفر نیهتسا كمرو د ماو تابخ

 < هلراکیوک نلیرس هنالطاع یشراف هشنوک . یدبا هدننوک سیامرپ
 واکود ههناربو کشراق هلرزوت ناقج ردق هرلقو وط هدرارب.ضعب

 یکساء«هدقافوس امتوب نالوا ولود هلبراوقوق سی, كرلبت ورپ وسآش مر و
 هرلهقرخ نیلاق هدنغاحوق كنمداقر راتخا شدسک همر دلبر یاما

 : یدرویب هدنکوا كنیاق یشراق هابح هچراپرب « هشنوک <« شلوموک
 ك: هح لوب مکیدتیا بانتجا ندققاب هدایز ٤ مکیدروک هلجوا زوک

 ا داغ یکدوبهتسپا قل روف ند )را نالوا مستر هدلابخ

| 
 هرو كلا شلزوس یک مداب رر ۰ یسهرهح یراص باص طقف

 زسرف نما هدافا یثر چه . قالو ۰ قونودوا « یرازوک ۱

 ؛ نالوقروق ندنسهمنیعا هلبب هدنجا راهقرخ یلقوما ۰ یرازوک
 كلهنس یا شب ۰ قوجوجو هلیدوجو شلوا دیدق ۰ شفرآ

 هس راغاعش لومام یمرو ثاح كش كا هح ی

 هده ور « هدملف . یدر الرا ندنکو اكمزوک لىلعیللاوزوب نايا

 2 یدرونالغآ ٤ یدشلزآ کبدراو هطش ۱
۳۹ 

۷ * 



 ۱ ۱ هيدا تابذتنم لمسر 1۳۹

 یلسوس اذ ؛ قدمععازآ ردف ین دلوا نکم هدیز۶احاشحا

 « هداس یز < قدرومحاق ندراتابح ثولم « ییسط ربع «

 | قلوارابتخز .ىدرلس هديا نونم هم ثانا نالوا مزلا زکلای « مزا

 | رقتفم هناع ونصم ەق | < هرالاخ یلکسا « هراهمهشود ی ز دلاب نوجا

 ( ۱ درمینم یز تربغ و ییس «.هنام تفافرو. « اغ سح . كدلکد

 | نوجما تساسنا هدنمرلنهذ « ندقماشای هدنناب لر رب . یدروسدیا

 «  ندکموس یمراربر « ندقماشای هلبا تابح رب زمکیدروک قبال
 | داسو « ندناح فاصو « ندکعو و ینمراقتجوح « ندقمشالاح

 ۱ . ديا دوعسم - ندززءم و لی تابحو , ءآ - ندناح

  یزمیه « یسارو . یدنا راو انب رب كرتشم هدنسهروا كزعوک

 هنواصرب كوبوب هنا« ندننولاص كمر شینک ردق كجهديا باعتسا

 . رلهلاع نونوب ماشقا « حابص ۰ یدروییدیا بکرت ندهناضلاتک رب
 | ءروروطوا هع رانا نمرلق وجوح .كدرشهلر هدنفارطا كنهرفس وب

 ۱ دما عرب نیش منم ات یاوضرپ ,تراطش هلواور
 . كدا یریشا « یسبحتمدخ كزمررب زمه < یدقوب نمرابحمدخ

 رم راکدوس هایوو . یدردبا تمدخ یاها ابواسم هاا ۳ ماشا ھ

 ys ؛هدقمر نلاق ین رافابط كلرانوا تایمر رک ینشیارب

 راد وهت هدب وقلاب هر ا . قدرایود ترسم رب نیرد « تذل رب یر

 ىت اطش نامز زمکی دامکح ه واص . یدردا یداع راهفطل < راحا

 < رر ولیدیا لح راهلئسم قلعتم هننابح ER راهر واع

 «رونوقوارعش زارب «رینیلاح ونایپ زار ه 13 وص «دونلوا ثح ندشیه
 یرلرظن كاب هلرلکلم كوجوك ۰ یدربنلاق رخ ی ندنناربط كرلتعاس

 هک قدرالک | قترا 1 نامز یندالشاب کمشود یراقاقزوک قرهشالروم
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 o+ هيدا تابحتنم لئسر

 تلست یاودر شح توق هنعراهنئس نهتسدا كتا جالتخا با

 هز راشوق . ریرو رلترا دج هزب راوص نایالغاس هدیرلآ ر رک

 تایحر, ییبطو كاب ے طح تعسط نونوب .روفو) تنام دیش رو
 ؛ رلآ هتشوغآ یز - هقفلجم لاو و نور اف

 یزمراردک هدنم تاسح یعومع و « نیردو « زاتصاب هسرغاب

 < حوا ‹ - قماشاب « قمشیراق هتاح كنها یهدفارطا « ررودنوئوا
 ۰ یدررر,و هز ی راوزرآ  قماشاپ هانا ؛ هحتسل رس

 یکر دیا لاخبسح هلبرلکوبوک ضایب كجاوم قفا هدنکوا كزهوک
 كلی هدنتلآ كجاغآ رب كویوب ۰ هدیدلاسو محر نارود انشآ لاح
 .یییکوس یلحاص قالراب ناشاسوا هدزغاب .نامز رمغدنالب وط راماشقا

 ۱ معج اهد « هزعرلیداو مسج یرلقدقاب هلرازوک ربحتم ۰ نمراقجوح

 هکناص ٤ راراحآ اضعب یترالوق ورضود هشرلاس « هنمرانامروا

 هدهلبرلروط وو ۰ یدرلرتسبا قمرودلود هن راحور یرلکلهانتمانوب

 راسقجوح زررع ون « توا : یدرلرردتیا مسج ی نمهفیطو هز

 قجالشبلاجام اد «قجالشبلاح « كجه هلشبا رایداووب .كجهاویوب
 ھا

 ىا . قدشمالشاب نداشنا یزع رک ادا هب همشبلاح وز ۱

 هدنسلحش هممص تاشقام نوزوا نوزوا رانو ؛ یدیا نشان(

 . یدلکد نیم « كولون هيوا نمرلکشوک . یدشلوا رکرارق به
 ء كحوک ردق كجهدیا ترافك هزعاحاستحا قحا <« هزفاحابتحا

 « لوس « فیرظ طقف ۰ نیتم ردق قجهایاد هنیراهنطرف ی

 كوچ وکررب «یسهطوا شيا ك ویو رر, هدنسیه ,یدیاهداس هصااب «هداس

 . یدراو یسهطوا یقانایررب « هطوا كوچوکر ر هنمراقجوج «نولاص



 لبخ تا
 هدنماراهلبایضام ؟لدبا شمتک هراقازواكي ندرالاع ییدمشو

 . یدراو رازک د ویو نشهلکنج هلرلهنطربف یدبا

 یتح « نهراسح یتح « نمرابلق یتح ؛ یدیا کی یشره یدمش
 یاس زمغیدلوا رفاسم هدنتلآ یسیدروجالو فاص ةف هدرانوک كليا

 قفا ۰ راقاریوط زمکیدهنکیچ ینرانجوش . یدیا یکی هلیب بکوکم
 یطعت ین راذکهر < رانامروا د نا مر هدرزوا

 كتعیبط منوصعم و فاص ویو . یدیا رک اب « یک هلیب رلکحبج ندیا
 هنققحوب « ما - « تابح وب نایالشاب کی نوچ مب هدنقفشم نیس
 ندنسبه ززعم تابح و هصاخعاپ - ! لخ تاح كجهه نارتقا

 ۱ ا ۰ یدیا ییبط و فاص ندنسپه « یکی
 باخ | هدنسهطق رب ىلعو كا  نربش لا كلحاس «یزعوک

 یراهغلاد یلته كاشورخ رح ندیا هطاحا یزیهطا . لدشعا

 . یدریلیربق قراپراج هراایاق یهدیرهلیا ردق«هجنلک هزملحاس مزب

 فضح یزمراموق زی « ضاسب نایالراپ یک ساللا درو
 وش ناب نامع وب هکكدردیا نظ « نامز ییدتیا زیزهت هلرایتربشح
 هن رانامهم دایدلابیرغ نشر هلقوخا نیح رب به كلحاس زبصیا
 . یدردبا ادها میحشت و كيربت "ارت رپ

 مسج : یدشمرتسوک یلوبق نسح وب هزب تعیبط نوتو ًاتاذ
 ۱ بارتعاسحر, «شاور هدوت یرلکدتیا عدیدوت هحرفم مس كرلنامروأ



 كب دهاج نیسح

 زالو ون وا هدا دا خراب ین امع

 كا كنسي دا رود ترکف وا دلتا

 ؛دهاجنیسح نالوا یساکذ رم رویغ كاوزرا.م
 هلتفاصو تاتم یهدنول-ا «یهدنراکفا

 افو ؛ هةلى ام ور م ردا زا ا

 « شمالشاب هدهرص ینید ولو ۵ نسر دا دعا

 . یدا شزاپ نامزوا ییهدیدات

 تام لکيا ندهنکام کم
 دارهربک هفراعم تمدخ هرکوص ندکد لیا
 ۰ شمشلاج هلیربغ نوو هدهداروا
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 ۰ ههل اغ ا نشه هعاخ هان کات
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 ردن وک نوا یدک ندفاوس هلا تالکشم ه
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 . نالا ردهدنجما اد وس لفط
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 ؛ رالغآ نيجا نیما تخحدب ردام یللاوز
 . راللاص یمش شعایوا هدنغاسنلاص

 اوا بک شرف اا
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 یاشیر ورهر كنها هدا وا

 ۰ یاب نیشنآ هلیا راسیلوپ راشآ
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 هیاشاب دو
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 رارسا ٌهدونغ رلوآ نوتو لوکود قبقبب
 .. الوخ رب « شود هدرب راه رک .هتسکش

 جا نوع شوم یر یایش
 ؟ روم هلا هابس تمصیثبظ كرلوا وا

 . زورح هلبا رم یام شتآ ییورد
 < دادنسا بالک .بش سه یرلفاق وص ورک

 ؛ دایرف هد « ! ماباب « ندوآ رب هد ودع راقج
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 6 یرتا تابح چیه هدیامروا زالاق

 , رداراق هلا لیل ناماد لط

 ؛ ینایرک لاج كباتفآ
 < یابایب هلا نزح یشالوط
 . رالغا «رشود هنشوغآ كبش

 مارجا نلزبک هلل نماد
 مارآ قح هود 2۸ ندهلو
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 روظبم ناشا ضاها نولو نفس ناغس
 : ۳ هنس كزکح وک هدسر

 ٤ روص>ب . رسم یدر وی وا مدقم هقفد نوا شب

 . هدنفاسخحنا دنمون تلاح یدمشوا

 نایرع قوحوح قولوح ! تکالف ه < یوک یللاوز

 ۱ ؛ مادم هلیرتب لو ترارح راشوق
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 كل ترپس نیسح

 ردهرهچ ر شمن اط هدودیدح تادا

 ۰ اجا كتعپ تربس نیسح
 . « هتیسابح رب ندا ذوفل هثبراکلنیرد

 . رب رد. كلام هیهطرفم تبساسح رب
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  ییایح افنم ندا ماود تدم لیخ

 ۰ شمار رلزبا زم:اپس هدنش ونعم كلوا

 | رلەمفن نزح هدیررا ینیدزاب هرثأتو
 ند یا ردقوا شان رددغ ا مر

 ۰ نایاش ی« ناز رکل ایا » ۰ ردلومم هاضف
 ۳ . ردنا اوتحا یرامخا صب. تفد

 رو ندب و رع

 ۽ رایآ بورغ شنوک . شمل وا ماشقا
 نوا مان قفا هنس
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 . رالک ناشتا هدنلاح هتسد

 «رراو هاوخو نوکس مع نوتو
 < یرلهنارت هاراشوق ریلیسک
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 3۴ طه مم میخ وب
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 علاق نب هدنیسالک | « نیسبناط

 نکاح > ور « هک اردا 6 4ح

 نالوا تحاص هحس ور ¢ دارا ( هس

 . هناکس همانشا یلزا
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 هدرور زار ناتسرحش

 ٤ ردپامش رلهسون یدبا

 هدرل رعش نالوا حودر حاس

 ردیا مسج « كرلکالز وکو ب

 ٤ ینر نخ كا « میم كا هجزإ
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 ادوس دا« سهشم وب

 4 راهم طاح . رد هن ال 2 قام

 هم ونک هاش كرا ءاح

 / راو اد وس یارحام ردق هب

 ارا قشع تایح چاق ریل مک
 ؛ ربا بارطضا موس هدر و

 هراحشا وو رس شملوا ورب

 2 رههفاشم ررتحم ردقهب
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 e شوغآ یاب
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 ی هلبقالفتا رب كقشع کیا
 ؛ راترارم نک شلوتونوا

 ؛ مزیزارف 2 دست

 هلیقالت هسوب نیلوا
 « راترسح یلرهز شلوتویوا

 1 }64 هيدا ثابجتنم لیمسر



۱۸ 

 . باتهم هتتشو سهزتم

 م شوپ راضخ + غرب ١ ممتم

 هدا تابذتنم لمعر

 0 بهذو مس ناهجر شرآ

 ۱ . :هیمراق نیوسک | شما نامبن

 هدیدان دروب الوخ مچ
 ؟ رالاد هبایربک اشا كس

 راهطا نالوا للزار طبهم

 هدک اخ یاس و
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 . کاخ نالوا حور یالح هکناص
 . باس یالجما رب شا سکعم

 سیا حس

 ۱ ماهاا ةريسم

 « هدم رحم رانک. رطعمو

  Fabرولوود یدمرس <

 هدمرخ نابشآ رابوب
 . رولوا عاش ولرود هقشاب نایاشا

 < بلرت بل هل رلهمغن رلکنر

 شود اشود ها رههلاط رلایاق

 به راقوووق < راهورز « رءهرد
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 نیدلاپاهش بانج
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 اضو دز شوش و توت هتشلا

 اا تامضز رو هلکید
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 ۰ هب ایور تشې کو کمر

 سانیتسا رارس رسارسوب

 lon یبشو باوخو كرون بش
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 هراس تاعش كلاب ءا هدهبمشب تم ناشوق هلماکت هیر اباد

 بدا بسشم یه ینغیدلوا حبات هوجو دعتسم هیقرت هدایز ندنونف
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 -ناراپوق یشرب ندنراتدوجوم هلی لابس ةمدصرم هکناص - راهحبص
 نوجا كمريدند هلیراهرمن یتیلاعم شورخو شوج زکدرب جاوم
 . ضهر و هجا رب چھ هقشاب ندش هعاضا هد وهم هک رزکب هغم اب

 « هشوجو جاوفا ییدلوا كالام ردق ی زوج جاوماوا یت > کو

 # . ردشماملوا قفوم هاب سخرس نانالبحماق یوا یتح

 ۱ . ردا تاطخ هني مشب نوتوب رعشم طقف



 9۵ هدأ ثایختنم یل سر

 راو دما « هدصا نوحما قلو لیست ۰ هب ىلا نوحما قماشاپ ناسنا

 راقاربای « ییراقاریاب راحافا ... هقدیود ینجاتحا هما نوا قلوا

 « یرادسما رالما « ی رالما حور ٤ ی راهوبم رلکحیبح 6 ی راکحبخ

 نوا تاجایتحا یافتسا «دوجو . . هکدکوف یراهرک زادسا

 هصالخ:..هگدشیا هجوت هک الفا نوجا تاحان یافا . حور ..هکاخ

 ناگما هد ( رعش ) هکدهکب هراتسرب یرازع یهو راه رب شیره
 قمالوا عبا هب همضع تالوح هدنشآ دودحم اب تاسحوا و یلاوز

 دوو لاحا
 زرط كنطب , . رولوا و روون ؛راثود یک رایاد

 یر هلو رو ج ی کن ةا زرظ كنطب هقشابر یسح

 . ردراو یراسح یصوصخ « یرلرکف لقتسم « ییولسا ر یربآ
 یش ر نک هدزماکرحو تالاح نام زی هک

 ترابعندتهازاو حور یتدوجوم نوتوب فنسألاعم رانوا .نمهلوروک
 باوشیراق هلام ص زور هيرورضتابسامو طالتخا هزمتصخش ناسهلوا "

 ۰ . ردهداع تاداشعا شمشلرب

 ماما و بدعت یک تحاقر 6 هصش ر هد تبارغ نوک و

 كا ۽ هع | كا كز ونعم یا هبسح تاستسمو هحور تالاح نلیدبا

 یزمکلنب لصا یب یعوم كراش نرتسوک یلاکشاو طوطخ یلزک
 . ردیا لکت

 نداذون هزمسصخش «ینمرکفت ز رط <« یزلامآ « ی اليا ۱ ۱

 او دانم رظن هحاس « یالقا تو وص هزعآب ونعم كن هبح راخ یشا 3

 ترارح هلزحور ۰ ینسهجرد كزمهلباقتم تاسانم هلتعبط « یءاستا 1

 مز, «ینرزاورپ داعبا لزلابخ « یزازتها دادعا كزمسح « یهیزض -



{ofهيدا كابختله لمسر  

 6 كماملا مارجا كس وه ال حابس توا

 . مهلم رولوا تاماملا هدمراکفا هلکدای كنس

 اد

 لس ر اک ايو یدا 6 تقوم ايو یاد هارطضا نام رخ ںھ

 لراقوج وح.:.یرلهدنخ هناکبام «یرلتقفش نم لراکشب :رددوعوه

 كکلحتک .:یراناسبا راکفطل « یرافوش موصعم «یرلشزاو سنوم

 .«یرلابلوخداع هتیدبا كغلراتخا .,یرلادوس «یرلناحیه «یرادبما

 موق .... یرلامس ولود هلراحور یرب « هلرلزیدل.س یرب ؛لراران

 .:. یرابارس داراقفا ناو قالببج ..: یرلهجاو كني رللوج

 . راو یرارعش كراحور ترطضمو ںابح .... یرازب دلس كنهحک

 بقادت تلفتساوم و مهم وتو ادو نانا
 < مسرت هدنرزوا كاخ تاحفص ینوک انوک حاولا كنساحم یددج و

 . ..هگدتبا مسحت یتیادب حور كباس وحشم رارسا "یلاوت كرلەجک
 ..هخدقا راهمغن ندرانامروا « رار ندرلاووا « رانالغاع ندراغاد

 هایرد < باش یه ۰ یخ ماس ر ندهاب اف هاس  باحس یه

 راراکزور دود بوح وا الا ی الوا مال و ندهات بش

 هز «ندهدیدمراصعا رازداس < ندهدع) رام اراش وف « ندهدیدان راطقا

 ٤ كنار « تاح ... هكدا لاصیا راقلانشآ _«راهارت « راهفحمش

 ء كبارطضا « كتمورحم « كتداعس « رک « كرورس ۰ كنقالت
 ۰ ٠ هقعدلوا یمداد سکعم كلالم « كحارشنا « كلاعفنا « كناحبه



 هب دا تایجتنم م سز

 توعد یوم یادص ر « سس رب لوهحم ردیا

 3و E ه یداو ندا رج ۱ هار رم فو ی

 ردناباخ ر مراس “ نایاب ف ت ا

 ٤ ردناهکنآ هدنق وف هلضف د اوچ

 . ردناباتش هلت ا  كنها درز

 . ه یداو شوغا رادور « رانایالغاح ندلبج
 ا

 ؛ الخ یاد ى د راو یوا ا
 ؛ ایرد ۳۹ نوک و تعا « نان وخ یضع) ردنابعر

 و د ردلاقت | لظ نعمان كنرو
 و هکاخ شلوا طقاس نکراجوا

 6 مدیود ادص رم یولع هدنفوف رس ناحلا و

 ؛ مدیود انشا یادم« یوامس كنها رب

 < مدیود ,التعا لم هد ادخ و هسکع كب وا

 ندجور تک و كلا كرش تانک ید

 ٤ مظعا عاش یا « توا « رد دنلب رمش یسو
 ؛ مده ردیا تایولع نیقلت اکب ندقلقحوح

 » ماعرب عوضوم لند رعش مد یه د دیش راق رود »

 : مهبعیط تاحانم"هارامهشا لر كس

 3 كمایما مد الان ¢ عوصوم كتمهح لر مس ۰

 ٤ كمارا ى3 زە اهد حد راخ

tor 



{of هيدا ثابتثم یل .ر 

 لوا ندعولط

 « كماشام "ینرک هدنفارطا « رللانرق راحوا

 ؛ كم ملا هک ایوک ردیزاو ر بش حور مسج

 ؛ ثكمارجا هدنفوف ردا رود ماخو رکف نونو

 . ندلوا رْ طعم داب ردیا لاصیا مالس

 ر نیک اکا
 ٤ زر « ریتسم اشا DE دروجال را

 ۰ رودآرودو جوماج وم ن كس رو ا اوا

 . ندلفسا هش دعاص E تاحانم

 ؛ هلراح-| هدننوکلک شوغآ «رحس مج رویوا

 ؛ هرادس راکفا ردسوک الفا و

 كراهذا هلییوب ی رلبا یشغ هکدسا اص
 . ردادب هدراغاد نهکد نادا یاب الغ کک

 « ردلکشم رعشر هغلاد یه ندراصعا ربط

 ؛ ردلکم ندنردق هلا راودا ردک

 ردلکیه عونصم ندناملا مارجا نوتوب
 . ردالوم عنص ناوخ هموظنم نابزو قطن یک

E -@ 

 ٩ ٠ تفلا بل رب بل نوتوب راشوق « رایوج « رانج
 , تولع شود اشود « راسهک .. اب ترک « زکد

aو  
۹ 

2 
J 



 كم ىلاع قاف

۱۳۹۲ 

 نوف تو یدک ا
 هدی ضع نیا مچ كنس هب دا تيه

 : ردبلاع قا

 یحاص « رملاتاص » ؛ كلب قاف

 بداو یو 2 كیاغاپ دیه ندربهاشء

 بولوا یردارب كکب فیظن نایاس هبزت
 « ..شعا دلو هدرکب رايد هد ۲

 مست كەك تیم دار هلک هلوسا ةا

 3 دلا ليضع لاک | ا یدادعا

RE ۰یقااف نالوا شداد ي  

 ات اب: ییزو صاب لا 1
 .ردداوا قفوم هغئالک ١ نکیا هدشاب رب لوح وکونه هلیماق یمیدص ینءهالاو

  لارخ تعسو « یولسا . یددزا نکا و ناب ول عت وک بتنکم ی رانا رنک ۲ 29

 . رد زاد هل اب هی و

 هراناهج یریثا ۰ هرات | هکهک هلراداناق فی  بیثخ اشه ۰ قاف ۴
Eهلرابانح « هلرلمرک | اش : تا تنش وک هلرادماخ هداروا ۰ ك ماکو  

 .. ردهدن-وززآ قماشی قرەلوا لاج 8

 . ردرایواس یرابطاغ « رایرپ یرلههلم
 فط . رداوصع لایخ رر قالراب یراءشا رثک ۱ ی یهدنرایاست یا 2

 بولوا اهد یدابآ ضب رکید ۶ ارود رخ ۰ لابا ۰

 2 ات و نا
UE aw @ 3 



{or 

 دام دود "یشوماخ رابرق نکروبوا
 . یدرالغاح هدراقلشاط وا فاهت جنک لال

 هدلحاس یدراو عم هو ر هدر ر نرس

 یدرالغآ رق رب ماد ا زبلهد كبوا

۱ / 

 ؛ ندنرات یوسگ كنوا ادب بش زدشلوک ود
 یوا قفا ردیزوخ غا رب رحیم
 ندنرامرات دورس اد رهلالش بولوا

 هب « الصم » ندلحاوس رايا کر هدنفو قفش

 8 هدنع هاک اغا فا نرخ وان لش کس

 : مروحیهم 3 E نوک ی هزاوا و داش مدشالود

 مدنقلج هرهح ر انا مهاکن نغلاد ی

 ۹ مروحسم هلشح كيوا ؛ دما هدراقلثاط وا

 لا و افرا نیم رک لات کر او
 ؛ ندعارطاخ باتنک -- شلاق بوبوق - دقت

 ؛ رایوس ناتساد رب یمهغلاد یه ادص سکع درو

 ؛ ندعایح شلوا لابخ .. ندعاناک شملقس

- TOOTS 
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 ۹۹ هيدا تابه لمصر

 ۳ ی كنامز شمع نوتب
۱ ۱1 

 و Jy ؟ كراجا هدوسرف رد دادا ؟ راه وک راه

 2 شلوا هاکمزرو هاکمز لحاس هعفد چاق بح
E١ 73 ۰ هلراصعاو راودا یرلماشفا شمهلبا  

 ج۱ شلوا باس رساترس یراوید كرادمم توکو
 ۲ ا 5

 ٤ ۰ یسانعم ہد ر سه كثقلخ نوش E BN اي

 . ردندن راشاط قل رانه تربع رب ور

 . یساضعا ناسا راکحبح یشحو نام ندنمز

 .. زدند رشا زوک نوو رامنش هدن رازبح

 هکدر وک هدا د هک تةقح ر مدروقوا

 .. هدرازاا هدراشاط ۰ مطنم یناح تافا رخ
 هگدروک هدایور یلاثم ثمر نکدروس

 ۰ هدرل زکد مش اهم اجر > یدرزک

 را 2

 « مهشیدنا ثآ رض یر ندشاپ كل وک كپ | را کد

  .ردلاحو رکف هکنالوج نامزنه ! رازکد
 ؛ ع موا ناریح وا شوج 7 ی دک ار یه

Cردلام « ردعاح ؛ ردمرمک لأم  . 

 تآ ص نرتسوک قلراو هقشاب رب اکب ردرازکد

 ۰ هدناسه یایور هش 9 هدکدنز تارس

 « تاماملا هدنقفا رولوا رادیب هلبا حبص متن

 هدشسم قوش ر مد ... هد رسحو رحم نامز :

۱ ۱ ۳۹ 



  Aهیدا تابام لسر *

 هدنها.س رج اشور الج رو رولوا

 كباتهم هکدتیا سکع یسیروفسوف كند ندزکد «
 رد راو رانا دابغ ۹( رافار وط وا ردکر امم

 ٠ ر هم ۰. هدننیتسا شمر یاعوقو كرصع شب هک ۲ ۳ ۳

 7 ردراو راهلاررو قوچ - هکدزک ادص سکع ررو _

 ۱ . هدشمز رد وفدم یحراپ فن وومطم « هک -

 كنها را ریس نورد ء نکل ٤ رور وک دماحرظن

 ردللام هلرلتلاخ ۰ ردماظم هکر لقلشاط وا

 كنر اکنر باتهم نالوا جوم احوم هایرد بوشود

 . ردیلامش زجف عمتلم بش سه هدتملط وا

 كنايرد هدنقم نیزودنوک یلال تمص رو وا

 . ردهامو هام هاکءولج اضعب یحطس الج
 ء ردیهاتنال دوجو شلوا بارس به راقاز وا

 كیایرد هدنقها ررود مهم ؟ درو رل رکش

 ؛ و دنساضف نکنا رگ نایت ندهمعود نک وه

 < ردراو نایالغ آ ر ... ادص ا ردلکد

 هدنساذخ رلشاط ندیا دیدح یبحا- یشحو وا

 ..ردراو نایلغاج رب ندیا ماهلا راهرک زمنکوت

 ۱ هدم بش یه رولوا سوسح ےک رزح و دم وا

 .دولآ باوج ۰۰ هدوسا ؟ ردحورب خفن كلامل

 « هدنمسب روت راذید 2 راشاط كک و وا



 هيدا تابجتنم لمسر

 دوحو لاکشا هده ر یدشلاف بولوا یشع

 دوحس یوه الوا یراحشا یدشعا لاحم رم

 « یونعم ناسل ر ...تریحو تمص ر فرطه »

 « هراغاد یلاعم رب رق هک ناص یدرو هلا »

 سس 2 سم

 نوجا ةمزابآو لحاس كەز هددلوسلک

 هکر دیر رب ترکف روم شاوک هدرار وا

 ... ندشسیاو هاك راماشقا یادوس رافود

 کز ی مش راکهتسا رب ادص هدرار وا

 7 ندنسا ابوک رولوا نار زا همغل ناشیرب

 + شلوا دنهش .. فا ا راقار وطوا ردکرام

 . رارا نالا يک بوغا لو لوا ا ا

 . شلوا دیدق به راجاغآ ,., شلوا دیدبات رارازم
 , راز زا ندضاع نوک ین تا ام

 , ایوک ردیا رون یمرات بولوب كناعوقو 0

 كباتبش مجرب = هجیکره = نیش هاکن - ۱

 كیا رعق هدنجما حاورا بوقیچ رس رب نفک
 , ایوک ردبا ریرقت فرشر تشذک ری رب نوزوا

 هدنهاک هلقدماح مالاسا تب ولع رورود

 ؛ كبارح هدنشی رفظ زاوا رلبا جوع ۱

yi 
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 .٩ هزاغاط اغ وا کناص یرب رب شاو ام

 رحسان بش هدرازتشحو وا نب رائامز رب

 مدلپا شوک یلکوک « مدلاص هیادوس یملقع
 ۱ مدلیا شومارف مدرب یرلذع مکیدلبب

 ! ببس یدشلوا ؟ هل ؟ مک مملیب هیادوس رب هلبوب

 - رقم مدشمتا یناریو بلک رب همدنک -
 ۰! شوا یدشع و وص ندتفایق راکللزوک به

 به یدشلوا قشع رو كبر كلر هسراو یه

 ,...هراغاط یلالج كک الفا یدشعا ساکمنا

 لاج ر درج ندقنالعو مسج « یعقوم
 ۽ لايم تنج اعر افص رب یدشمهلا

 3 ناست وهال فرفر یدرعتهرتس ییاتهام

 ء ایر یدشلاق هدیباوخ كراماج هدنسکلوک

 ؛ نام یادوس لابهش رب یدراشفوا یع رکف

 « حابص مج ییرعش هنامرح یدردیا سوب
 < ناس ایعم لزوکرت یدردبا تادوجوم هله

 ,! هراغاط یلاج یدشلوا رکتروص كترطف

 هلا باتهم هحبک ندانعم نیکنر اع

 ! یونعم ناهج ر هاج شوغآ شا

 ا ندرلنایالغاج ... ندرله ال یا سس

 دور ٹوک 3 یدهدالوا لصاو هعمس



 0 يادا تام جو

 كرلەرا س یزاور هاب | تم مرهوس

 . راهحک زسصیا رنو رکشت یادوس کب

aa @ O aT nسس  

 یرلغاط نابالاب

 « ن هکدتیا هاکن کوک ردیا فشک تقیقح رب »
 ۱ « هراغاط یلام هایزاحعاب ران[ كنردق »

 روهدو راودا راب ملطعح هدب راشاطظ

 ثاتساک كس زو هدنک اخ هضیقه ییطنم

 ! تابح لاس رو هدنرتسک اخ رمشتنم
 . رونو كنرو نو كنها هنفارطا یشننم

 تاس یداع كا رابا حک ر ره هم

 روخص تالاکسا ؛ ییسط ردفلغورهب ی

 روطخ رايا نوک ران هرطاخ مهسروک هدرت

 ..! هرلغاط یلام شمسس كتقلخ تانداح

 رزک نایرحن یآ هدراقلجاغآ ین هجیکیم
 ربا ندراغاد هیداو یرسرس تاوکس ج

 هاک هاک ندقازوا تملط ردیا ادیب راهجوم
 نیک رسا را ا

 ! رکءولج رلکلهکلوک ! رره نوکس هلیارس
 | ءاسوز راشاط هدکسک و رار بش « راهرهژ
 رکم یدابا تشحو رحاش حور رب شمالباق

  rGار ۱۳3



 هيدا تایختنم یمسر 334

 .. ! لیئام هوب روسبریدتیا داب یناراو رب
 . ! ایشا نوتوب یلابخ هکر ارس نح رب
 .. ! لیصفت يعرمع ردیا هدنآ رب هکهثشل ر

 .. ! الح یمنهذ ردیا هتفشآ هکه شف ر

 ؟ الوخ اج لصاوب ؛ اع هنوب ملی
 ! ؟ ایژروب یعوایصو حبص ٌءرطاخ رب

40. 
> 

 رلهجیک رسميا

 < لال یادوس هەشت رب یمنهذ روروشود

 « مروس كي نب یراقلناراق یلتباهم وا

 لاخ "یاقنع هرانکنا ییرکف روروحوا

 . مردک و لالم هدنلاحوا هراعشا رزکب

 نیم یور ر هدهاربوو دعم رونوشود

 به ردمهسم هدراودو رد مهسراپود هر

 نیمزو تاواس - هتسبمد هليا دجو - رووشود

 به ردمکیا هدراز وکس وا مهسروروک هل

 مرایود رلادص سکع یلزا ۰ نب نامزوا
 ` مرایود رلادن هدنناملظ كنوکس وا

 , للهحملس نایوق هد ربح یملقع رو وقوا



 ۳ هيدا تایجتم لیمسر

 « هلیراهمغن نیرس هرازنچ وا نوکرپ
 ۹ یدریدغاد رطعم باوخ 2 یراهاشفا

 یرادسون نرو هزاحشا از بش
 . یدردععاد روا م یواس نطر

 لامل تمض ۰ كلوکوا یدراو یراقلزاس

 . هدنراوص نوغرو یدیا نزح ءدزترکف
 یلاخ هراوآ كنهدنک ار نسحر

 .هدیرلوص نوعرود هحیک ه یدیا روتر وص

 كحایر یناهپ فرفر هنیراسکرت
 . یدرونوروس یهاک یک رتوک لاهش

 د قاخانم مدیرق مد قاتل اب
 . یدرونوروک رمسا ُهرهچ مکیدملیبرب

 < یاهمل نوفل وص وا ۰.7 یدردکم یناثهم

 ؛ هدننمسای كنیزودنوک ی دیا هتشنق
 «یاح هدنناهد یدناق اک
 . هدننرتسن یدیاراو كللزوک هتسخ رب

 « یبطل عضو كرس هتفشآ رفولس

 . یدررو هشیدنا هنحطس كراوض دک ار
 نفخ رون نشود هضرا كرلەرابس

 یدریدا هدرللوک س یک تربح ۂرظن ر س



 نم
 هيدا ثابیتنم یلیعسر  ِ

 ٤ هڪ یدبا لوهح ندهد كزوس و كلوا

 1 نوک هیوب مدرونوشود نب .. ۱ كعيد هل كلوا

 هج یدیا لومأم هدهسلوا لاحصار

 . نکم یتاصو قجهلوا مک مدیا رابا ضرف

 مدا رغم .ATOR مدشالود یلخ ردهنس شش نوا

 ... ! شا رب تاعوقو لام هدمنهذ

 ۰ مدیا مدنن وس ... هل كس هڪ مدروک

 ۰۱ شما را ممایح یایور همهعیدنا

 ےک هدیولاد هنالاخ بادرکهتب دس الاح
 هسومتک هدای رلهحیک اهنت یبرادید

 هد ولاق هتسوس کوا ماح "یضام

 هسوتک هداشا لد ترسح ینسادوس

 . ندمهک هرظن ناهج نح بوناس ندرب

 ! مہم ... هجور ریلجا تک ع 7

 . ۱ نشود یک تققح یالج هدمیم بس
 . ؟ مىليە ؟ یمایح ؟ یمتهادب ؟ یایور

 ؟ یدناهج هقشاب ناهجوا ... مدکوج وجوک كب نب
 ؛ یدراو یرلاثاع هقشاب . ! توا یدمهم

 . یدراو یرالو « شنک یقفا « كوو یراجعشا
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 «نوحشم هللا قوش رب ی رازکد یدرابا
 . مدرزک هداحاوس « هلتربح هرانکنا

 نوکر کد سح رب هک وک بولک هلیدای
EEEمدررَس هغ دنلوب هتم  . 

 < ا رح هنسلح هد رلقفا هدایرد

 . یدرار! یرادلد ءرمج مرظن ابوک

 نادجو یوا . ! قاراو یدیا زوسلد همشر

 یدراروص هالاخ .. ا یکیدروک یھ

 ۰. ۱ زمناس هکادیوهرس نضانوا ! قاراو

 . ! تققح هذئدرا هکهدرب لصاوا ! قلراو

 ! زمنلس هلکملس هکهشیدنا لصانوا ! قلراو

 ؟ تلاحه ؟ وغئود لصان ؟ هکلوک .لصان وا ! قلراو

 ؟ امعموپ ردکعد هن نادجو هسیا نظ رب
 ؟ ردراو هبه "یدش یه هن . ! لوحتم "یدشیه

 اسد جلوب راشاپ هد مه رول را ماد مه

 ! تأعن هدوا . ! ادم هدوا . ! ل هدوا نکل

 a ےک
 د ۰.

ES . 
 دز كلوب یتموعد هلیاتوم نوچ هسیهلیوا

 .؟ تمکح هو ؟ ما یمهالوحم وا قلراو

 ! ؟ كلوا یهدومب ؟ یسغیاق مدع یگزال



 كب قیفو اضر

 قالراپ « تبا كبدا ثرکف

 0 ردکب قفو اضر هد یس هرب

 . قافوسایف * یاروتفود « كالبیطخ
 یه هجزب , قینو اضر ندا راپمشا هلبا
 ۰ رد عاشرب كنسكوب «ردتقم لوا ند.ش

 ۰ نرهتسوک یتیصخش : .هدیراپ زای

 یلتوت نیکسک ۰ بولسا رب نیتم « یابال
 رب وهاس و ساسح هساجلاب « لایخ ر
 یراتلظ ۰ نهتسیا _كلسکو ۰ بلق رب

 . یدراو رکفرب لاءف ناردشارآ

 رعبش لزوک كب قیفو اضر « هدهساکد زسزورب و یا ردقوا یاسا
 ام ردشمهل وس

 ی حج وج س

 مرمت بارس

 هلمردپ ؛ مدکوجوجوک لوا هنس شب نوا

 . تحایس یدمدتا هرارب قازوا هدکلرب

 1 و هدیدلا با زو وا یراق

 « داز الد قشع رت هدهسلوا ناکم هدجور

 . یدروتونوا ًاضعب یرورپ افو وا مهد

 فارس قوش لوا اتم 9 هدف

 , یدروتووا .مئاد يلکوک قوجوج هراوا



 FASE 1 هم تاعجتنم لممر

 كا هتشلا هو ۶ كم مس ماسشا 2

 ؛ ماظ نریو ناح هزات اکب هدمرانامز

 ... هدنلاوز كي وا نکرارآ تحار ر وضح

 سبوس

E eم  

 فطل وه بش رب هنیرانک زکد مدنيا
 0 یدبا كانا امس و راوح بها تون

 فیثک شپات رب یهدنجا مالظ ریرب
 . یدمرس كرر هلحاس یئراف یدشمر و

 < نوکسرپ رح لرهبهلبا ج وم یهاک
 . هنهاس یادر یدریلس رس رول ر

 < نورد روا لالم یدرولوا هاک هک سرب

 . هنهآ یزک كزبف مت ر یدرزکب

 . هرافازوا یدک یادنص یحقلاب چاق رب

 ا یخو نوک افق

 . یدلی| توعد هنسیدنک یلولم حور

 هراو باق هک مدروک ؛ هرگفت مدلاد

 ؛ مدبمد هلام یب یک رکج یشرپ
 . مدع یدیا زادا ههقهف هدم ؛ مدحاق



 هيدا تاب ختم لمصر ۳۸

 < رواهر كب « مر تسد یا شنی یلدا

 « ریدناق یز « تققح رو یا ۰ هزب تالک آ

 , ردنالاب یبه « نالی یسیغ « نالای هک تالکآ

 « رازوس یک تدم « تلادع کتا |

 ۱:۰ توقف هنماب ی هت + ناف ما ناف ها کیو

 + تروا یلناسنا هزاناسلا / رب قتوآ

— 

 مهیلایخو هسح عیادب نووب
 .هدنمالظ هنس كنهحبک رب یدلوغوب

EEمرو تاملظت رالغ | هلاح  

 . هدنماسشبا ناولا هلم رلکحبح

 یسهانت یب قاحعا كرلامس روتوا

 . توعد هدشن رب به هماح خاص

 « یسح نوئو كمحور بونوس هکرولوا نامز

 ۱ .. تملظرب هزاب هراب رولوکود هعابح

 هدنلأم .ینرعق روشو وا ثكتملط و

 روتفم نامز نامز ؛ عابش یاو نوتوب

 -  ء روظنم یک رولوا كرس ماستبارب



 ندنناکرا لاعا لباقربغ كنرودترکف

 راهتشا هل راعتسم ما بین نایت هد یر

 ۰ ردکب یاس هداز اشاپ نااس ندا

 حود هلبرثا سیف جاقرب نلیبهک هزاآ
 بیس ناهلس زمکیدلیهدنا لیاح ینتعاص
 تیصخش تيش هصاقلاپ * ساسح « هجا
 ۰ ردیعاش ی شفا

 هزرتش « دیش رب يیهشیدنا « هدنرلرئا
 هدنرکفو بلق ؛ بولسا رب راک طابتحا

 تبالصر نرد « زازتهارب سنوءهوقبقر
 . ردراو ح وضوو . ۱

 .ردشغا قیقد یا كپ یزعابدا هصالاب «یاییدا برغ « بیس لاهلس

 رب لئوق * ا تردق رب نایارواق هليل ومش نولو یعوضوم هدنغامد
 .ردراو هدارا

 و

 ییعغود هتفمح

 6 : تلافس روهقم" هليا دردرب ی نو

 ؛ نکرولوآ هجراپ رب هلا توم رب یی نوکره
 نمو نولم هدندسا قافآ

 تير رھ بادی

 1 لاظم نوخرب ةر یدا یضام

 ؛ هن وا قبط طقف « لسوس زا رب هتشيا لاح
 ؛ظم یک یضام هدوا هک هلی یآ

 ... هنهک یک یشام هدوا هک مهلس يآ ۱

۱ 
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 ؟مدروداوانوجا تیر وا |مملس هد قوا ! توا بس

 ؛ یکد
 نمزکب ۾ هفطق یاهم رب شنکښا ۳ شوک قالراب « یربا

 ۰ ررب قرایالزیدلاب هلیراعامش هقسمل شلوا لت لت « ینمسف رب كکوک

 كلر رب كنازخ « بوباق ا كراطواوب ضایب ن.هزکب هما
 ندنسهطقن رب كنار الان وش ینیدقارب هدنجا مومو نوکس

 . « یرو تارطق هنتسوا یناق هن كزغجشوق مولظم وب « ناوکود
 ۱ یدرو وکود یک تمحر نیسلاو شزاو 7

 ۳ هدزنءرا كالا وش . متشودیسوازید : مدنا ندلا شقو
 ٠ یللاوزوب هدرا كج هلک « كناو ر كورتم « بارخ نشلیا همزوک

 یکجهلعاحا ینشوغآ هلراقاتشا هراداناق كجوحوک و « هزغحشوق

 و مدروس وشود

 1 ندر كرههقهف قوح ر هدشآرطا هک شلاق هلو تدم یخ و

 ۰ مدروک ینرراکدنلک | هل كامراشاداقرآ نامز خیذیود ینغیدالریف
 9 . رایدجآ همتفاص یسلج هحلوا رادرخ ندمتشذک رس

 هی دا ناکام لمر 1۹

 | = كرهبهمهتسیا كمرتسوک اکب - یشوق وب یرب ندنراجما
 ۱ 3 مدروک یتفیدیوف هان دنم یربآ رب هلسهفطل » هسارا كرلق والس 2

 قفد یازهسا رت ایو تقد ر مشادافرآ هک یدبا ارکوص هتفه رب

 ۱ . یدشماللو اکب قراترودلود یدسج كشوق و قرالوا یرتا
 هوا مکیدکودو « ظوفحم هدنسهشوک ر كمادوا شوق ون الاح

 ِ . ردشوقنم قردلوا کل هاسرب هدلکوک هسیا ىزا كناق

 بس و جیوه گو هوس
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 را ۰ مدارواق ینفوت ها هاراواح تاادر رب هک« یدیا هد ا

۱ 
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 اداقرا ae یدروسروک مزوک « روش وشود مامد «(رو راح ؟هروب

 قمقحملا کل هاتس ول 3 هلشوق كج وحوک و هدلآ هنسدش راق كم رلش

 . مدهتسبا

 | ر حص كنهطق رب ندنسهقرا كنامود . مدشوقو کچ یش
 مدروک یتبدل راوون هر, قر

 هلیسیجا ناحو یدرک هچزسلاح ینداناق .یدیا شوق رب كچ وک
 نیشنآ هآ رب نکراباق بوجآ هعفد کیا رب ینساغاف .یدارحبص ه«یرک

 كنبراقاراب لر شعالوب هرازوت « كناق هنپ ناوکود ندنفآ یک
 كيرش هدأ : مدزونفاب هيلا ماضتنا یزح ید

 ندرمدوا «كءرورب اق اهد ندرمدوا هدلاح یدلوا مکفوت ماج

 ققابناق هبنیوش زکلای ندنناح زیرهشن كنهآ « هلناق رب قول وص اهد
 كنمكح هز « كئوق « هنیزاورپ كفيفخو فیطل حوررب « نالاق

 الا و E مدروسفاپ هتسلج زب انرف نادحو لا « قر 2 1

 « نتوروس هدنلآ كني وب . مدرویقاب هلمکشت هدلآ ! مرویقاب
 نروول وص نک چا زاهطا ا6کتنشا هقمش ر قرابازوا یغج وو

 هایکلزسح مريدابب نافای ینسهبلک ربقف رب « هنشوق راچ كجوچوک
 ۰ مددوبلا

 هنب وا نلوکود ندنسافاغ نان كشوق ینم ینم وا « كناقوا

 تقر یارنا ی قم رب اکب « زیا ر هجا ییدهلبا لیکشت كناق
 1 یدربس و ۱

 ؟ مدرودلوا هب هن ن یس « لطف تمت



 E هيدا تاهختنم لمسر ۱۳۹

 ۱ ها ندنجوا كکنکد + ممل یدلوا لصل مدروروواص هیاروپ

 ندنسافرآ كرجريدلس ناجوا ار هناملعت نالیررو . یدالربف یشر
 یمکنکد هنب نب . یدتک « یدجوا شوق . مدلاق اقاب_تکرح الب
 كبك ندفارطا . مدالشاب هنمروو لصتم هرالاج لما یو رکف و
 هفرطییان ,یدروسلک یرانلبومج شوق قارقاش . هاها « كسک

 ۲ راقطبش وب هکمدرویدیا نظ ۰ مدرویمهدوک شرب چ, ۰ دوبیقا
 . هرازانروق یم ینیم وب یدمبش . رارومهلک | انداع هامکلسمح <« هلم

 هنب كرانوا «نکیا راللاص یمشاب هناراک دیدم قراناح یمراشاق یشراق
  ندمکیدتب سح هقفر هل E ند راقح ههقهق در دنآ یازهمبسا

 ۱ « مدرونسا كمهازک ندرانوا ی رخ تلا اباق و « یمکتفو#

 Ss هدوم «شاب كرابااج 6 ندهمتک سوک شوک هليو قرا

 ۰. مدفارب هغای ینفوت . مدنا ینکد ... مدقس « مدناصوا ندامروا

 . ,یدشملقص مما . مدرویروطوا هنتسوا كشاطرب مکیدروک هداروا

 ۱ ۰ مدکچهدیا فلکت ییدوع قرالوب یماقفر
 مآ هلیوب ی هدراشمروو شوق قوحر رانوا هک مدرویدا نظ

 همتننکسم هجروک یمفپدلوا هدقمالقوبوا هدنتسوا شاط رب «هدمرک وب

e Eنچاءالیئروق ندنرا  . 

 ناهکوب لکونو نوتوب «هلکلەزات نووب < « کللزوک نوتو

 + شمردشوواق یمرلآ « شکوب یمبوب . مدرویقای ورضود هشنوک
 6 ففخ حور رب ندنتسوا كمشاب هدارص و . + دع شاد

 ع ردچوا قراحوا هلتعر هر یک الوخ < یتلاداق رب ییداناق ینیم یم

 یود اکب یسهقرآ و . یدنوق هتسوا كفللاح رب یهدهفاسم ورتم

 یفیدالشاب هکعوا هلسس رب ققر هفمالمالس يشنوک هلشاب « يرالوا
 ده
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 ا : مدروک رظتنم اکت هلسابحا یار یمشاداقرآ هداررص مکیدرک

 : یهتفجر یراکدتیا كرادت ۰ دل دکج هدک

 ! نوسل وا رو اف تم

 ینددالشاب هنمراغآ زونه قلاتروا . رایدرو ههزوموا هلام

 یراباص ناک ۱ قالصبا «یراص شمل ها كرلالرابز هده رض

 کداذآ ةثشئرب رزکب هنفک كنیرایرارف بتکم ,قدروییرو هدنجما
 قرارجاق هدیراشوق ناک تسار هدزهارطا هلزمراههقهق هدنحما

 «یرب ندیا داععا هنتعسو كنسهداص براحت هد فازا قدر وهل رابا

 لاذبا هلا هنارخشم رورغ ر ی راک تباصا « ناشن « قده رب
 یرلکنفوت قترآ یدمش و روسدیا دانا رله رظا ماط رب - لرد دیا

 هداما هدنفارطا كرلکش یرافامراپ هنروا كرهک | ورغود یغاشآ

 ووش زار هدهبصو ی سههمو رود یربآ یربآ قرار دنولوب

 . زشلوا لصاو هنیراوج یجب اتسوب هلیا هنایرسرس یشمرب هبوب
 سفن یلزبخ « ندامراقح سس ندنسارا الاخ « هدزوموا كنفوت

 یرحس نالوج رب هدنجما را سج و راددرت یک دودح رب نداآ "
 « نب هراح نایامالوا لان هنخآ راح قلو تفاطلرب « تذلر ندقعاپ :

 لاژسندمدک هلراتمادو رابارغتسا یمکیدرک هراز نو 5

 یز رکیدکیوهغلرآ هدایزاهد شاواپشاوابندزم راغادافزآ .مدروس ا |
 یرابست كنفوت تاپ !تاح ندقازوا . قدشمالشاب کمنا باغ ندرظن |
  نیهچیک . یدشمالشاب کملنکوو شود شرک . یورو

 ,هطابهتبراقارب وط ییهضراع «شمئللب كرلالرات هلش وطر لرومغاب ناغای

 یهدعلآ . مدرول ورو هکلج وکو دوشالرغا هک دتک مراقایآ هطاب

 هباروا هلساخ لاخ قمریدلق نجریدلس ینجوا كکنکد هاو نوزوا

۲/۸ 



 ات و 9 ] ~~ bob نا

 دن و | 4 ی ۳ 4
are ۲ ۰ ۲ 

 هيدا ثابجتتم لر ۱۳۲

 منا مناط نه تل نذراکلىكپوب « ندرلکدلهز وکو ن

  :كجافآ يه « روحوا كلزهلوزوس « رونزک قراشلاص راهتشرف

 . ثاحبح یه « روا شقا ین : كل وق نه 6 روسرک هنتسکلوک"

 ۱۰ یدرازوینوروب هنسوقوق
 نتوغروب كا طقف « یلدزوک كلا« یجنک كلا « یرب ندنراجما

 6 نا رافود شنوک نوما قعاط هدنجما وكنب اهر یراقلىاتاط و

 اروا كجا ناخآ یفراقاراب یا وک هننساض نوا
 یهزجعم كاج هلک هروهط یک تاقولخم نوئو هدوا و .یدروظوا

 ..یدالشاب کعآ غشا كادت هرلزوک هل راقادود كره هلکپ

  كنر یکی رب هدهحنغ يه . یون قالراپ رب هدشوق یه هدهرصوب

 . قجنلمادر, ییدمآ كنهتشرفوب نکرریلب شعب یتاط رب هدجافآ ره
 ۰ یدنوروک رولر 6 كالءز وک رب <« یشر هدنرفادود كوا هدنداض

 ۱ ۱ .یدیا « مسبت» كليا هدايا رونوب « كللەزوك وب

 Eis EE ی راقلراک ادف نوتو لرلکلم کن اداراي

 ینساماملوا ئاغ كنسهرطاخ كمنس و ۰ كغىلتاط وب .یدشمنکی

 O . یدنارای ی داق كلبا ندم س كلبا و ... یدهتسیا

 ..! یدتس هدیشا كناسدو

 ناق هلمادر

 مدالرفندغناناب .یدشمامغود شوک« یحاص ر یا:اراق كلولیا
 ندنساق قبجا یرای كنکشوک كنبرب ندماقفر . مدنک هجعلاىلع



 ۱۳۱ هيدا تاپجتنم یلیپسر

 ندنغور وو یرک | بد ی .یدروسربنای یرلهرد نابقلاق هخاش

 . یدروسکح ندنرازونیو ی ؛ روهلکوروس

 ...! یدروونود « روونود تاساکو

 «ناحوا هلیزیخ كشهشرب ندنسهرآ رانامود « راسبس ۰ راطولو

 قالراب « یزید رب نردشکد یروحم را رکت < كلم رب راک ادف

 ر نیجریخ كلوا نکرهتسیا قعوط ییهیهز « یزیدلیب رر لەزوک
 .یدل-اب « یدشود هتسوا رارلایاقو .یدروسرف ی.داناق هلشو ود

 شاپ الماد رب هنتسوا كراشاط ندنراز وک نامز ینیدلیا
 . یدنالراوو

 یرلتم دخ ویو شمروک یراقلراک ادف و نوتوب هکناداراپ
 ینسمالوا باغ كنسهرطاخ كشاي زوک و 6 كنجا و ¢ یدعمنکت

 ... يدناراب یک را تبا ندنشاپ زوک كللبا و ... یدهتساا
* 

* #۷ 

 رازگع ء هتراقااپ ریرد ء روننلمزود اند و
 ,یدروسوس رلغاط راناپ «روبرک هنیراروحم رازیداس « هن راهضوح

 هلضف هجراپ رب « كلر هل ضف هجراپ رب نوک ره هنادوجوم شنوک

 كلهزوک « كلهزات یر هحک یه هناتناک راکزور . روبرو تابح
 لک هنوک ۰ هموک ندراقفش الماد المد, ید ورا 4

 هرذهرذ ؟ یرلکحبح تح نجنهندراطولو هرطقهرطق ؛یرالنادف ۱

 جووآ رب ۰ رویولوا لصاح یراالرات هیتايپ كبوا كبوا ندرازبدایب
 هوب نکربل,دارای اند و ؛ یدرومیرک هنلکش سوواط رب حزق سوق
 تافاکم رر « رمیدبو نوجما رلکلم نکچ راتحز هجو ۰ رلکما

 ۰ یدرویک دو



rهيدا تابختنم یوسر  

 رکسعوپ «رکسع روباط چوا یکیا . یدتیا لابقتسا یسادص هقبزومرب

 . "فایغ سح رب - شمراریلیب یتسیضام - ندنک وا ینوبات كنسهدلاو
 ؛ وب :یدرارونک ربغآ ربغآ قرهیوقوا راهحناف هنحور « هليا مارتحا
 ! یدیا ینافاکم رب كوص كفداصت هنسهنن دییشر

 ۱۳۱۳ هنس زوم ۷

 .. نکریابداراپ اند

 نایالپاق یاضف ۰..! قلناراق رب یحزآ « یو ...! قلناراق

 راراک زور ...۱ وتلوروک رب « شالت رب هدنجا رانامود یلکو وک

 ۰ رابادرک ند رلشت | نایالغاح .روناتباق رلولآ ؛ ر ی راشاط ؛ ر وقآ

 رلغاط ؟ رو واوا لصاح رلهقسف ندرارمد شرا ؟ روونود

 هلراوتروبموک راطولوب . رویولوط بوناشو رازکد ؛ روینالراووپ
 شا بویالریف رازبدلیب هچرلکیب < هجرازوب ندنراجا « روبالطاپ

 ۱ یروسالپاع هفرطرب «قرهشد راح «كرهلوزوس «قرهحوا یکیرلکچو

 نادر ۰ نالیروبف < < نلسک و هلراول [ نالاروش < نیو ناراباق

 , یدرویلیراص < روا هتسوا یر یر راوص

 ..! یدروولود « رویوئود تانناک

 < ندنفرط رب كناهج راكلم نالوا روم کرد یابند

 ۲۱ رتامود یروآ یمک .یدراروب وشوق «رارویوجوا هنتهج رکید

 رپ یراذیسلبب ۰ یراغاط ؛ ا رک یوم



 انا
۳ ۱ 
OF 
| 

 +4 هيدا تابحتنم لحفر

 «ندراقازوا .مدلاق هدنجما تبم قبع قارفتسارپ .یدتبا لیکشت عیدب

 توالت هلس رب رغم نا هن ال هغلاط هالهغلاط وضغوط ندرلکسک و

 «رالک شلوص ندنتسوا هیرق . یدتا ظاقا ی یناذا ماشقا نالوا
 هنغاجوق « هنسکوک «ءهنشاب كنیداقون هلیربثأت اسم مسن رانمساپ
 «هلنسح «نامز مکیدوا یرللآ کیا كنهلاخ هش ؛مدقلاق .یدروشود

 .یدروسدیا رارکتیتدامش هک < یسهدلاو كاکرام د تیادا كنبسح
 ند هتفه رب هلاخ هش . یدشمع هنس چوا ندنرزوا كلهعقو و

 . ماغونوا چه . مدنایوا نکریا حایصرب . یدیا هتسخ هجربغآ یرب

 ساز ٤ تو ر س ا هدنشا كوا . یدیا یحاص هعمح رب

 . رایدید « ! قد هلاخ « رم هرلزس » .... یدیا نایام توهم

 . مدروسدبا راظسا هلرهسهتس-ٍوا « ردنوک چاق رب هبهحش یا و 1

 هلا » ۰ یدکوح تشح ر یاحوز < تراص رب یک شاز هو مزوت

 نایزآ دلا كساب فوم رابوا كنجآ وا ییساعد 9 ها تر

 ...: یدرولکود هلا نال توکار ا نو

 هللاشر هحیکسا هدنتسوا یسنع یصربق هدنشاب یوا كب هلاخ

 تعاص نونو هو وه ندنزا هع . یدرومدک یرغوط هعماح

 ˆ تار یمهم عبق كتعاج ندیا ادا یزامنو . یدنلوب هدنزامن هزانج

 كنهموحص وا نوو هباعد نلیدیا . یدیا لکشتم ندهبرکسع ۱

 بن یه تادا ۰ رایدید « نیما » یراشادق را حالس كم راةج وج ۱

 كتوبات ربفغ مح رب بک ندرلرکسع هنی هدزوا یفیدلوا ندنمهینید _
 زار هنالهغلاط هنالهفلاط یرخ الم وا .رابدتنابقعت كرەرك هی رالوق
 قملوا نفد هنغلراټم دمحا هچهراق . یدهرونیا ندشوقوب هليا یناحور

 یزب هک هدا « یدارع هتاطاق نری ا اک



 دیو تابخثتم سر 4۲۸

 اهد f اکب » ؟ مدهتسپا كما هداعا « مدک و ًامظتنم یک یلوا

 كس رداروا « كاسح «مدمه وقوا یدبد «؟.رولوا هن ۲ هلهسوقوا

 یوف « یدوجو فبعض ندیا ثحم هنامورحم « هنارسحیتم ندننداهش

 .. یدلک هنکوا كمزوک یتداهش تروص درغاوج "یزاغ لبلق
 رسا نح ارظن هتیاور كنساقفر ندا تدوع هتداعسرد

 ك هست ناحوت طة . یدشلروت وک هنهاکودرا نمشد « شمشود

 «یهننروفرب هنیدزوا رارق نایریو هدنرانیب هلساقفر ندنکیدلک ربغآ
 یرلوباق هرکوص ندنسدراب هحکرب یلهریدلس « یلکشمش « یلرومتا
 ا يرو شنآ « هلا موش هاجت ناروط دنکوا
 هلا كنمشد ندیا سقعت یتسیدنک توللهراب ندنلاعتتشا كاغودنص

 « شل ۲ هغامریا ناقآ ندنکنا ككربابرب كسکو « هرزوا كم همك

 هچراپهچراپ ینکدابم دج یرکسع نمشد نایارآ ینوب حابص یستریا
 هدیسنک | ندنراشادقرا هدهناسن و « راشاو هدنجا كيهرد

 ۱ . رلشما تدوع هواه یودرا « قرهلوتروق

 كر و «كنلق كرو ء كنسهمر كرت و یاس ست دارت وب

 رش ییاو « كروالد رلد کیا و « نالوا یسهوع رر كنتعاحش

 کیا و - هج هداس اهد - كتننط هقراب نامرهق یاو « كرفنضغ

 لانخ « یسنع للبوا « نالاق هدنسهرآ یبولع لاخ كنلنامع

 الح زی . نتروا من ینکوک فبعض یغوبوج نیمساب « یراجاص
 اسمان نکوزوک:یراج وا ندنلآ كشادغاب یدروق < یلموک
 ۱ لآ یالط قوحوا كنبزح لىل همدقموش لباقم هفلراک ادف هجو

 ۳ ۳ <« هلا هارادنند تسملست رب فاص موم 6 هزک اب



 ۳۷ هيدا ثابخثثه لمسر

 نمشد هدهرصو . یدروشوف و 6 یک راکزور یک شوق «

 هدر یدسح هدهقفدوا هتشيا ؟ سرما هر یه ود او و «

 نلوکو دندنلا ؛ روبملس یغجهبای ندنندح « ندنصرح مدروک »

 ؛رویشبلاج هکمکج یک هلیراشیدنایسک یم رق بق هدنچا راناق »
 نالباق نیو یرازوک . یدروسینهرآ یتسواماب كنكنشت »

 . قدقار هداروا راحات واز یدشمالرف یراشید یکیزوک »

 ینکیدلک مد هنناب کوس نک ا
 ن» هک ك ديا یهزعد نامزیه نس . یدحآ ینرازوک هو ود «

 لوق كاعد اباب هتشیا « مج هلوا یساباب دنهمش هللا شنا ٤ مولعوا دہش »

 «یدلوا یزاغ م. یدشوواق هداهش « هنراب یلترسحوا . یدلوا »

 نوک یا هکمردیا نظ .زږوشوواق اکوا هدزب هلااشنا دیش مه د

 ندزکرالآكمهنو كس یاب ... قحلوا اهد موج ر وب ارگ «

 . مالاس رار وی محاتحم مر اوت مرهوا »

 نو ملک مرد زای کب . . یمزالم كزعالآ یوتکم و »

 < . روسوا ندزک رالاو روسدیا كلربت یزرس »

 زکلغوا و
 یشاسوا نسح

 یرغوط هنسهقرا اوسانسا شنوک :یدشمالشاب هفمزارق راوص

 تانکر فاك 2 « قحسا ر ۰ ندقاز وا . یدروسدنا تو

 ی زخ فعض لظ تارا و1 یدشع ال وص مرازوک 8 یدروش

 رار «نوفدم یعاظع هم ددوحو رب یتمش دنا نم ۱

 «روبروطزستکر ج .مدقاب هنسهرهج شل وص كن هلاخ -نهزکب 4 ش
 هن: یدغاک . یدر هیچا یغو وح نالوا هرزوا كمنکو فو

 2اا



 هذا تابختنم ییمسر ۱۹

 ۱ یمزهد ۰ مدمهل وا لئا هما وارد 3 نکل » مدروک هنراح ,

 ۰ یدلوا دېش . . . یدلوا لئان هنمارم ناسح مام هتشيا ؟ كدیا »

 یک نالسرا رب « كلکیوج یک كکرب هدەبراح یلوا نوک چوا »

 ! نیسهلیا تمر هلا . یدلوا دهش هرکص ندکدرتسوک كلتکی »

 : یدتنا احر یزکما لالح یزکقح ؛ مدیا هدنناب کا

 رب . شملهرای ندنسکوک هللوشروق ییاو . ندنغاقش هلنوشروق رب »
 هغاربوط ؛ مدموک هللا یدنک . یدشمرونوک ىلا غاص هدلک »

 « یداکدای كزعدادجا وا . یدروهسولوک یسرپج هدنکررک »

 هنر شاط هدینق . مدتیا نفد ربارب هدیاغاتای نالوا كهبده كنس »

 یراهحک « ردهنسهجموت یلتمحر هک كسربلس . مدکید هنحوا شاپ »

 هللدش هل هنمشد « مجاباب ها . ۰ . یدراناب هلفاچ وا هنغاناب هلسب »

 . كکيدتباهدرلهراح كنس هنکوا كمزوک ! كدیهسروک ۰ قدربدلاص »

 ینرلهراب ! هلدرنالک | « ییناط هل هرب یرلنوا . یدروبلک نامه »
 . هتلدالواكنس مشهدرق « غجاباب « لوانیما ! هادررتسوک هلحوس هل »

 | طوب هرق ندبرلیا نمشد . یدلوا دیش هدنروص قجهلوا قبال »

 موم یک مریدلیب . هلدبا ترابع ندکولب ییا رز . یدرولک یک »

 . هدزمشواح . الدنيا اخ یزمسشابزوب دەل كلبا ۰ هكدرتسوک ه

 - هدقازوا هلیوش < مجاباب مآ . یدلآ نیسح ییادناموق هجنالءرای »
 . یهدنتل | هلزمایا تقو ینیدرغاب هد « ! هللاي » كنسسح « هدیولو »

 رغناز رفناز كراجاغا ولوا یهدننتسوا هلزمشاب « هراقارب وط »

 1 هدتروکسوت نده ینمشد تیا ! كدراشاش هدیهروک ینکیدهرتم »

 :شمشودیص « شل و زوج یراق راح هدک وا كا .قدالشاب هغمالاغوق »

 ۰ «یدروشوق . ۰ یدرویوشوق نیسح هنی قایآ نیلاب « قیجآ شاب »



 ۳ هيدا تابختنم لیمسد

 لات سذ دنغل هتسخ نولو زفجزیق . شلاوس کر رب هډ

 هد نب یدمش « یدمیش . یدردیا رارکت ییرتوب رلنامز ییدتبا 7

 نوجا م رانو قترآ ۰ مرویلیبهری تقو هلیرالاخ وب كرانوا قحا
 هاب و هحل وا كح هلو ا STL مدالوا یلکد < ردداناف ترد "

 ؟ ردیلکد یلوا یراهمتکرهنکلس ندنراهانک « هدانغ
 ندنسکوک « ندنلآ هدیحوا هسرلقاب هنشلیوس كنیراشادقرآ

 ! نکردک اکب ؟یدبا نامرهق هن تکی هن 0 ای 3 شلوروا ۱
 هحور نفاص كەسر د شيا هد شاوروا نادمهفرآ ی مکجهنن 0.

 . یدشعد « ! نوسل وا مارح اکب تو مکیدمآ ندنس . هموقوا

 هحبنلآ ربخ یغی دا وادسمش کج .یدراشمتک هل كاواهدیحوا اتاذ ۱

 یدشع)باهنارکش هدحس یسیدنک .یداراداکب یسابب ندوکیشیدالغآ |
 هعاباف یعزوک هسلک یحا رب « تقر رب هک وک تقوهت یر ندنامزوا
 یعرازو « یرالا كرەلوك < رارباک هل رلهراپ هدنک وا كمزوک رانوا

 . كسررروک ینکلیزا ثنبرادالوا هدنس هلااشنا , ۰ . رازوا
 1 ما نامآ 0

 شمشورو « ییراصهدعمشم ها ا نان 3

  یدروتک .هننرافادود یقزهراقح دغو شنا
 ؛یدنالص,اهلشاب «رطقییا رب نایالماد ربغآ یغا ندنرازوک شمراراص |

 ِ , یدنازوا اکب هد نوک ا كمن سح

 ! مکجەنن ییتقفش « غجاباب یلتقبقح د
 مکج هلی وس یش رب, هزسمردیارلاتن و مالس ههل ا ىزكبرللا ۱: 3

 ‹ زکسقجهسجا اا مکج هری و هدژم رب هج زد یس سن و ط اهد ۳

 ردقو نس یناه هل وس همهنن هلهسا رتا «اباپ . زکسقجهمالفآ 1



trtهيدا تابختنم بسر  

 ,..شافوحوا كکحیح ر ¢ شلکو < شلوص یسداب «شلزآ هدنحما

 ك:جاغا زارک ورو ر شکوج ییغوط هغاروط هدفرط هوا

 «یدولآ سأی "یارخ كنهبک زسایوب « هنېک هدیرابا اهد « یسهرظنم
 : یدشلبا همزوک

 ؛ یلکد كلدتبا دای یرلم وحیم

 نرتشوک یراهراب یسا « كرددبا فطع تفش هاکنر همزوب
 : یدید « توا » هحاواب هلبا هئشن ر نزح یک یزاف رب

 ندشمشک هفمروص یکحنسح . یدیا یماشقا زای رب هلو س

 هرکوص . یدید « ج هلک هدنقای » هرکوص ندقدقاب هرتفد طباض ر

 زمغیدمهلوالئان مزب ااننسح » . یدلوقوص همای رفنر ۰ مدروقح

 :مدمالغا .یدید « ! هدلاو یدلوا دہش , . . یدلوا لئا ههسر

 توس هد « E یزاغای » ا ەدەغ 3 اکب یردب ۳

 1 برف .مردیا فسأت همداماد هد همانسح هت < اکواهب , یدرردر و

 اک رانوا تىلا . قوي میش رب هقشاب ندعابرق چوا وش كجهبلکب ی
 ییدلک یربخ تداهش .كمداماد ندک نلکوک . ردرلکعمذیا تعافش

 یدتبافسأت یخ ندنهدلوالعاح « هزات هسلوا ردق مزیق ؛ نامز

 ٠ موح ص هدوا یا یحنجوا , یدلوا حالفا . . یدبا فبعض اذ

 ۱ ا هک ینادارآ 4 رد هن اک بد تكلەرزا . یدلوا

 : هنیدنک یدنک یبهجوق
 ؟ یزالوا لزوک قلو

 < هدنناوود قح نراپ

 درو الا

 . . هدکناپ یلناشن



 ۳۹ ۲۳ هيدا تابختنم یهر

 یرالاد لک قالب « همصا مرارا یداب كا ۰ ۱ 8
 هلراشزاون فبعض « یزب زام لشب كنهلاخ « كرهلوزوس ندنسارآ
 ۱ ... یدروس وا

 ندقازوا كس رلکحو سوتسغا؛ هدنحما ES سهم تاتناک

 درهغبروق ندنجما كضوح یهدنجما كغاب « هلیسبتلوغوا نایدیشیا "
 نیزودنوک « كنیرلکوتوکموزوا ؛ رویلرس هفارظا یدایرف زسهلصاف
 لوصوا یرافاراپ « لئام هب یراص شک ود سر ندسمش ترارح

 ماشقا نسآ نیرس نب رس « زسسس زسسس 4 روبهرتت لوصوا
 رب نیفیاب هرلافص هحک ء هرانج « هراجاغا یهدفارطا یراکزور
 ماشقآ» ر ققر كب هاضف ؟ روسر و كلهزات ر نیز « توارط

 ضا هدنسیر هدنسهنوا كاسا ینام قونوط ؛ روما ای « یسوقوف

 . یدروییروط یک زستکرح یراهچراپ طواوب
 ..؟ كدروص هه ینسەلشق هبمیلس ءا هاو

 1 حیسه سس

 تشذکرس نولو « یرمع نوتو كنيداق كرابموش « چیه » و

 . یدیا یسضام نوتب « یا
 كماشقا و , فطل یاعد ر « ندتسازا كنراقادود رسکنز

 . یدتیا زار, یرغوط هنباجا هاکرد قرهشیراق هنشور یاعور "

 ۰ یولع ه نداق ون یسهالاو دېش چوا هدمشب هققد وتا حوا

 ماستبا رب ندیا ناربط ندنجوا كنيرازوک ! یدنورو هتفاطلرپ _
 یونمنیزح "یتسم رب اکب هلیصا تقفش "هل رب ۰ ترخفم رو "

 نیلاق یهدیرانک كراود . مد روح هک اب یمشاب . یدشمرو

 رازوت . شلکود ۰ شموروف یراقارپای یرای « هدننلآ كننکلوک وب



 هیبدا تانتتم مطر و

 « قاحص یعهسور ؟ كبسلصات هلرافاحیص هلاخ هو بس

 ؟ یلوساتسا

 ۰ شعا یّزق لوس كنسهن دوس كمردب هلاخ هش

 یرم نوتوب « هرکوص ندنرجاهم « بولوا یلهدوم یسیدنک

 کیت ی. راقح وح هداروا « شما لهأت ءهاروا شماری هدهسورب

 . یدیا راتخا كرابم رب شمردنوک
 ندکدلک هلوبناتسا .یدروس كب یرارکسع یلرکسع هلاخ هس

 ندارو تلرهدکر دق هشاطابق «راهعج رک ۱ یهزنت لوس كأ < هرکو ص
 . یدبا كما اشا یدوع كرارکسع

 ! مظوا مکیلع مالس » هب یول نکیا رک ندنکوا ككرالوغهرف
 6 0 ییدروک ه دلو . یدبا یداتعم كما اا اةلطم هيد

 یراتصرف وا ندنغیدلوا یقارص كب كمنا یدرقال « هفدلوب تصرف

 .یدیا ریو ربلآ نوتوت « ربلآ شع هرانوا ًاضعب .زمنا بئاغ چیه
 ' _ یراشاط یربا شلوکوس ندنتسوا مریدلاق كلهلاخ رلهعفد قوح
 - هد ناسمتنا بویراح هنغایا كرارکسع ییدوس یک یلغوا
 . ردشلوا عقاو ینیدیوق هرانک رب بوری دلاق

 ؟ ردیقازوا قوچ نداروب یسهلشق هیمیلس رلغوا -
 ندنسهقرا یرانامود كنغوموج - نکراقاب هنفررطیمهلشق همیلس

 كنبرازوک هراق قولوص یرونوا نالوا هاکرارق هلاسخ رب دنوس دبا
 كرهلوک یک رروک رابش رب نیزح هدراقازوا كب « هدراقازوا
 . مدروک یتنیدراشای

 شلوموک هقفا "اق یک هزابلب یراص رب یریا «یلیوت قاشوموب
 راک زور رو نیرمسا « فعض « بفشک-* یساض قوح وا ثاشاوک .



 4۲١ 5 هيدا تابدتنم لمسر

 مداتعم یلآ قاشومو یللبح شمقح یرلرامط روم كن هلاخ هلا 39

 ۳ مدب وا هداعلایللع هلهحو

 ! مولغوا لوا رادروخر ب

 هلزغآ رای یلآ كنبداق هدرولاس وب هدعدوع هوا ماشقا ره

  رهظم هیاعد وب نامشکد یلکش و زرط یرب ندهنس هجو هکدیوا
 هام نود هام کمهمر و تسها ردق وا 3 « هلوا هلوا

 فرشم هکدنک «شمکچ ینکنا ىلا ندایند .مدشمالشاب هکمهمتشرا
 «نک انس« تک اس ,ناشیلاح هرامعا یتساقع امر هتسنافرم بارخ
 ەدى « هسردبا لوغشم هجرد هن ون نه « هلاخ هش » رب تلناسکس

 كي نب ؟ ردم لیوا هدنکیه مملیب نکل . یدرایآ لوغشم ردق وا
 . مرولوا بابتذل ندهلاکم هلرارابتخا كب هدرب « راقجوح هلوحوک

 عولط وب دوقفم یلابقتسا كنبرکید « مودعم یسیضام كنبرب
 ...! ریلک یعیبط كپ شوخ كب اکب یراهحول بورغو

 زاع لیشب یلایوا یرانک .مدروطوا هتناب كنهلخ هشن « مدنک

 یراجوا قآ ندنابخ رارمسا یراق وک « ناق قی ا كیر
 یرجا ندنغیدالق یشید هلس هاد رب - كنراحاص ینرف ندانخ

 هب یراقآ - كنیراقادود قوجوا « هجنا شکوج یرضوط
 ناف بوسا رغآ رغآ هدنتشوا تنراز رک یورو ا

 هقدروواص قرهنادروصوف یتامود كنغویوج هک ... كنبراقاق زوک
 ,.: كني راقانای یلرعاق ‹ قوشورو نالوا راکشآ كب یرذجو دم

 : كاب شمقج یرلکک نالق قجا اما دلا كك یلالح
 ... یدنوقوط كب اکب ماشقآ و یلاح كنسکوک قارتم مرق



 كب تمکح دما

 تفد نایاش كنسیدا رود ترکف

 7 ردکپ O دجا هد یرصنع 3

 ۰ را هباکح دلوج وک < تکا دملا

 قوح زآ . دازاب راهرودنم فی رظ

 کهدنصوصخ رعش , ردیقیقح و راکهظفاح
 یعوضوم « لپاقم هنتعا-نف و مضاو

 هبولسا ,رتدیا تالا نیتمو حضاو اهد

 تن ایضدلاخ ا ویر و تبا

 دجا ًاغر هنتمنص زا فیدتا و تم

 .ردزرتح و ییبط لاال زآر 1

 2 هلسروص كمرو تلم یو رب هسزالرا چیه تا كيرف

 .روبن وروک یرادفرط عوجر رب طرفم هحقدلوا هدنرلیزای كوص .ردعا

 .ردب را دو و دا ی « ناتسلکو ناتسراخ » ء ادعام ندن رای زا قرفتم

 هلاخ هشن

 ناروط یک یلزیدلاب طقف ۰ ربغآ كأ ءراح كأ كيان سوئسغآ

 کهدنسهشوک كعغاب رب « هدنرلفرط ما ك :وکنرآ ؟ یدیایاشقآ رپ

 ندن رالاد زارک ولوتروا هلا ملک رب نیا قو هدنلآ كن هنرش

 یغو وح هللا ر < بوروق شادغاب هدنتسوا" كه اباق ر, لومعم

 « نکچ ی ینحیبست یافآ درع یللوک-وب یعریق هللآ رکید « نا
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 4 هیدا. تابختنم لیمسر

 هکدنک دا تا

 ؛ ادص وا بولوا لزج وم رولوا بغ

 ! اوت لتاط هب <« اوه یسدق هوا

۷ 



 هيدا ناهځتم سر 1۸
 « باطخ هدکمهلا هناغیلپ هل
 , ردتحاصف هخسا رب نام

 , ردیربع لاثم رحجیت»

 ( نابز هقشپ نیمز هاک یه

 ؛ ماع رکد رب کاخ چووآ ره

 ( ناسکی هلبا باتک كيب قرو یه

 « مدره بودیا رکف یتاضوف وب
 ؟ مدا نبسالاق ی ربحتم

 هسودرف وب ابص هغداضوا
 . ندنسافص بقعرد نمهک

 هسل ینهفوکش ره بوبالشاپ
 , ندتسام لا توارط رب

 , ندنساوه رايد قلآ هصح

  ردهدهمتک یلزات یلزان ردق هل
 ۰ ههرد تیا تقد فطع ر هله

 « رءهدهیا تربح نالعا هدوا

 , ههربقمو یک نوتفم هکناص
 ۱ | همرحشم رک ترببح وضکوک ٍ

 هکدتنا زازتها راورمم

 ؛ ادم رولوا بیرفلد هغ



 NV ی هيدا تایخثنم 9

 مدیا تأرج یلبخ هکفصو نب

 مدنیک هقرط قجهیلوا رب
 : ردیلحنم دسا هدم رکف

 . ردیلج كپ هکریلب  كفطل
 زاقص هلام كمرک « كوفع

 زامقص هلاخ لکد هریوصآ

 ۱ 3 هو هل شم ۱

 یلرا صر هدیراصح یوطات |

 ¢ حیصق نزع و غیلب توکسوت

 یناحور لاقم ی هبطخ

 ۰ حض و ردبا یلردق تءنص

 ! یارو ناهج یولع هو

 ! یادحو یافص و طاشت هن

 « تیسلا هدنحما تشحو هوب

 ! اش روت هدنحشا تملط هو

 ترس تب نا ا
 ار رکف باتفا كل هت
 اف هدیه نو ردیدغا

 تا ك
 . ردّتعسط زحعم عاش

۳۷ 



 هيدا تابجانم لمسر ۹

 ! یر كدلبا ندجاوما

 كدلاص روت «سع هليا قرش نس

 . لدل یاھج یک دشروخ
 نکداحاص اقر :یرانوک ناش
 . نس كدا لاثم همردلس ناخ

 « لک | فرق ةقراب نس
 “لدا هدک هلاغ دب كدکح

 ربهر هدنف رعم هز نیسنس
 ۰ نیش ءرکفو لاک نیهاش

 یریش ریما كرایلنامع
 ! یرلد كتماہش نادىم

 حاف ما یاهح یدراص راص

 ے ۱ حاف ماحیتفا - لثم برض

 « هدحس یدژدبا رفظ هدکشبپ

 | هدجو یدربلک اغ هدک هقرا

 نع كدا نامز ناه هدنردف

 د نس كدنا نام رهق هدهد رح

 : تنوکشرت هیات | كنا

 ! تریحو تهب هح وشود كمع
 حصفا تنوکس نالوا هدک بر

 ۲ حضوم كنردق هدمرب دلس

 دا وا رهظم هیج حدم نس

 . كدلوا شم هللا راتم#



 أ
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 رو ا مسج قرب یا ۱
 ۰1 تلاسو تلوص لکه یا

 ! :توطس نخ هزراتفا یا

 ۲ تدحنو رادتقا قراخ یا
 ! ترطف را و هعمل یا

 تا ل ات وا

 شما صخشت نس ناسا رع

 شما صصخت نیسهبهومر ر
 اند هلکتسامح یدررتت

 ابقع هلکنس ازس هسا رخف
 توخح یدرقتفم هک هلح رب

 . ترنف یدرریو ناح هک ریشمش
 تقاط یدرولوا لوق رد

 تموکحرب یشراق هکیمارب
 قلطم یدرشود هکتهرب
 . قلوا كربسا راملفا

 رصش تخح هک هندص لا

 . رسکی یدلوا كهوکش لاماپ
 لدتا تباقد هبهرطاف نس
 : هلدتنا تمارک ضرع ایوک

 یرب هديا بلق هراایرد



 هليا تقر « راکذا تهازت

 صوصع عقوم رب هدهدبدج تایدا

 نایاش هد كب ظا موحح ندالاغشا

 ردن د رل اس هل لو.

 ۰ شود زوسک و ا هداژ ینا

 ردق ییابح باش . رددوا می

 . ددزکناتفر « زوسلد یابشتایح

 بتکم نکیا جنک كپ رونه
 هنيا و تقفش شوغا قوا هس رح

 فیس هدنلارب هرکوص زار شلآ
 رازوراک ماع هدلاح ينيدلوا بداو نافرع لک هدنلا رکید < 0

 و ردشمر ولا

 5 رتارب هلکغا افا ینسهبرکسع هفظو ییدوس هدایز كب موح

 ۹ ۰ یدشمالشاب کلا تمدد هدهليملق قرەل ت1 هتاعوبطم ندفرط

 , هنتلماک ذ قالرابو قره وقیل ۲ ندهفیظو یکباره ین هراز شهدم ضرب

 او ê ناقاتشم بودبا لوفا هدهرص ر یکجەدا ادها رادتمیق هفم قوح

 2 ردشل | نود

 |« هداسو قبقر یولسا ۰ ردیعاش رب ( كيرل ) هداز یا

 اد 3 هبحوتم هتپمح ینیع ماد یملق راک لات ۰ رد دازا ندهیظفا شیلا

 رد نتماهد ندنمظن «یرثن ۰یدلباممهرب وصت ییتیلفس «یت)افس كه رشب تیعج

 دا . ردیفاک هاا | ینسهیملقٌهوق ىس (۱نیهز) رشقنم هدنونف تورث

 ۲ و- 4م و یلناونع خاف ییدلوا سمزای قرهلوا ربظن هکب دماح مظعا

 . ردب دیزل ربا



 E هيدا تابحتنم لمصر

 - یانعم ناجوا هدنرازوک . . . یدربدنوف تبحم ةسور یتاط هج

 . یدتا ادها دما هشنر نرح هده رغ داقوا هلتسلاخم

 : رکیدید هلا کی یادص ر كەر نداق یللاور

 ی کا نامز ميد ووا سام وا | هزس و

e؟ مدد  

۱ 4 

 8 زواور رک ناوک

 :SNe رواخ هحنلح تىل ہلظ بولیرص

 ؟ هداوه راحوا ههقهقر قالراب

 هداووا « هدغاد «هدسق « هدزکد

 . رای یلکتا یام سرو

 رجس داب درسا شاوای شاوای
 ؛ هداووب رارانبوا « رینیوس راشوف
 هدایاق ۰ هدقار وط « هدحاخ | « هدنوا

 . ردا مطالت هنشآ رب مستیم ۱

 ردق هحاص یجقلاب هحیک

 هرارآ یقزر ؛ رشالود هد کو

 . هللا لیدنقر هششاب زنکلاپ

 : رتس یدسا قترا نیلحاص
 ؛ رنک یکوزوم یلاداص ا ٠
 ! هلس زاماب ه رکرب ها را ا

4» 
7 



 هدا تاب دم ف ر }1۲۳

 ندیانط هاکه زاب هن هلالفط تاسوه یلاند « قوجوج
 هلراهدلخ هشیه kS ناسالک | لص لوح و ربخ یف م وصعم وا

 یفالت سايو - ناحا ینملا لاب هاس هنیدزوا - فاص "یصوا ناقاب
  یویغكنسابطقف ؛یدهتسیا قماشقواهتواص یانمیمسر یریذبان
 . یدرونلواادس تبرغ سخر, هدنک رو هل زغج وروای هک دتسا دادتما

 ۰۰۰ مملس ؟ یمدتشیا ندير ندهنوا هدینکجهسهلک قئرا كنوا

 كاتس نکراروص یفیدالغا نوچ هکهننآ نوکوب ! موصعم هراچب
 . ۰. ؟ یدشمراشاب نوچ كرازوک كنس ؛ شلوکو نده ك نونو

 . یهبنرموب ؟ رویلیب یتیولع هبنرم كنداش « وا . . . یسدلاو
  هدینسیدنکوا . یدرونالک | یتنیدلوارابتح كب « رات كرلتدیا زارحا

 <« كوو كن هشیدناو هتشا ۰ ؟ یعوج وحاب : یدکح هم وشود

 ا یالوبهوا نورو هتل وهحم مالط <« ا ! شهدم كب

  كءوشود . یدشملکید هنسهرکفم هاکشیپ « شمرک یرالوق
 ا د و او لاکن حا
 لصنیغوجوچ هرکوص ندنوب ۰ یدرویبدیا لزازت هلا درس ةشعررپ

 ندشیهوا . . .! قجهدوقوا لصن « كجهریدبک لصن « كجهلسب
 . ؟قجهلوا یمتخدب نوتسب « ملی نوتبسب « زجاع ندشیهوا « مورح
 ح 1 ی رای ناما

 ۰ قرهبارحص هر ندر ندنسارا لۇ نق جومتم « هاس

 فطر رزکب هره ندیارشن راهدنخ یوادوس ناشیرپ « زهم
 4 تیمیمص « قاصردق تمصع « ابراح یک .باشو نسح .. ۰ نتزاب

 ؛یدلریص ندتملظ یهدنهاکرظن كنءهدلاو هراع لاخرب یلعوس ردق

 هللا فیطل ماستبا ناشالود هدنرابل .یدالقاجوق ینغوجوچ .یدقج



e ۳۹%4 *  

 اس 14 ۵ س

 ؟ ردسهرا تنج ! مکجهنآ ۹

 ؟ مورواپ است
 : مکجەدک هیاروا هدنب . شک هدتنج ماباب 1

 ؟ مکحهننآ كسرولغا نوچ بس
 . ۰ ؟ روییدیا نایرج هدنسارا ميترب هلنیداق لوط رب هرواحوب
 یغوجوح هلسهجوق . ۰. ؟ راو موزا هک ملس یغدلوا مک دف و

 یر ورو « هدذلت یابح كنحوز ؛ تسحر شمالقاحو

 : .بلقر شما لار

 رثأت یتشیعم بعاتم ننهلکوب تر تبا ا
 6 كنتابح قر هک ب لقرب ؛ردیا لید هتعاق *یماکتن رش هلی راکن وس

 نایرج تیدومسم لآنوخرب اباد هدنراراماد كنیم لو
 «شب ؟تجاح ههغعناط یعوجوح . ریس راح لصتم نوحا كم ردنی

 ٤ عمتلم تواص " ی وش E ..! قحوروایر هدنشاب 2

 هوشع یدوحو كوو ؛ مستم هاموصعم تیمسص هد ااو

 هدبوجآ ییرللوق . . ۰ ؟ سانتسا حورردق رحیس قالفثا هلبموصما
 «ینسانا هللرلهسون نامر ؛رونولوانط شه الداناف تح نامز یتیدش

 : رد راست هل عو . . ردنا عاحرا هناح راه ماد ینس

 ا یحور . یدلآ هرایر الهم نر هده راح جوز 3

 یدمش . یدتک بولسکو قزهلوا طاسبنا یاشکرب یرضوط ههو
 . ۰۰ یدلق سکی ب « مث هل اع



 یا تابططتم لستر 1۹۰

 ۱ رلبآ قاحتلا هوب كرها كىر هنمژ

 . بوک ردیا كنر بسک بوقبج یو هاوه
 «ینکللزوک كلەزات ربلآ ندرلهفوکش
 . ادها رالف مدوا راو ینهشن هدو رس

 فبطل فلطل < هایش زدنا واج كمف
 اشا رولوا زازتها رب هلا قشع ا

 «ردک هانجاب هرظن نلیدبا فطع هراس

 .اسكیر هدردبآ ا را

 داحاص نادك اوب یوکلم عیادب
 . ارغ علاط نهم هلی هلعش طابخ لص

 یوادوس نزح ههاکن هنمز کود

 . ام اسر نالوا لئام هورغ

 رحس یافص ردیا نادنخ یرعاش لابخ
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 °4 هب دا تامعتذم یلمسر

 ۰ زد رس كللزوک و نالوا اقرا بس هساسنا یسرحو رب ده

 « ن سم « یلاع . روولو هدهباح سه < هد.ش يه هکر دد رحم نسحوا رعش

 ,ردیانمضت یرعشرب هحول لزوکیه .ردلاثع رر كرعش رلانب فرط

 ,ردرمشر, رادکنهآ هیقیسوم تامغت «روقوا رعشر لکیه یلتعنصیه
 فشک كققدمر ؛ ردسهعوج رعش ریس اف تایرحم كلاعر

 (ردرعش لع ؟ردرعش نف ؛ ردح دنم رعشر كوو هدتقفح ییدتا

 هدهبرمشا تامولعم نوتوب « هدهبرکف تاعرتخم نونو ؟ ردرعش هفسلف
 كن همعامجا تا < ردلام الام هابارعش هدعنط رظانم « ردراورعش

 تانناک هلبنیاوق < هلیلاتداح «هابایدام هصالخ . ردغلب رعشرب یهآ
 لومشم ینعارصم كلبا زونه یتبفدت راظنا كرا رصع هک ردب ولع رعشرب

 ۱ ۱ . ردشملسددیا تربح

 یک ینیدالک | یدرج نسحوا تاموظنم نایلد رعش ًاصصخت
 . رددایرف كحورر نانالک |

 « رمش یا ۰.۰۰ یدنیا زر با هفیطل قاوزا یلکوک كماندا

 ۱ ..! هروحسم كسن ! یرفآ نسح یا

 (۳۱۳ هنس ۳ اس (

 اشا ون تابحرب رولو هجم ولوا راهم
 . ادب ناهج ناهج یتسه عیادب رولوا
 ٤ رام روا ؛ راشقوا ی اطل مدوآ

 . ادوس راشوق بوجآ شوغآ هنساحم مدوا



 هيدا تابان ییمس ۸

 كر هنا راب را ی راد وجو نای رع ؛ راررمشود هلتفد لاک ؛رارراقبح

 یراکعهدیا باا ینغوح كراناسنا هل هدزعامز «تجاح ه .راردبا
 یراقجهردباب «ینساوا لزوک هدایز ندنسلوا تحس قفاوم كشاق
 ...؟ یمرازمهتسیا سا تمدخ هتفارظ هدایز ندنحار كنهسلا

 روم ردقە هباسنا كنسح تد واح هنسح هدهس.ام تاحرد هفاک

 ٠ یتمسق ندیا تم نذماوقا تاداع كخحرات نوجا قمالك ١ یغیدلوا
 ۱ ۱ . ردا تیافک كمر ندزوک

 . رولک ندتعسط هؤ هدیلاثم كالزوک یک یرکف كللزوک
 زا كما لشم یرانوآ ءهرکوص « كمروک یف نساخت هکردقوش
 ۱ هسرولوا نود یتئدم هجرد كموقر ؛ردجاتح هتنلدمر, قوچ

 . رولوا صقان تیاغ یتقفوم هدلبش « زآ نساحم ییدلبهدوک
 ردق هبهجرد هو ربدق لصا یالزوک ر 9 یندقار كموق یه

 هیعییط نساحم . ردتسدم ساقم نوجا یکیدرتسوک ینکیدلب هدیا نت

 نساح تیئاسنا : هکریاشالک | ندنوب . ردادنتم هلیئع نساحم « تبا
 4 رردشراق هتتصخش كنسیدنک قوا ؛ ردیا سح الوا یتعببط

 هناکمونامز هلبصوهخو هصخش كنساح تالثم .ردیا ربوصت ه کوس
 ۴ .ردتسدمساقم نرکنو تمص رانا ؛ردو هتشیآبیس هملوخهروک

 3 روایت «لکد سام کلا هت دم یساح كب هسغ عیانص

 .. «ندرلانب یلاعه قترآ : زکیدیا عزا ینسح تبحم هکللزوک ندتنناسنا
 « ندراهتسپ فطله « ندرالکه شخ ربح «ندرلهحول لزوک هن
 میانس«عاضو 2 د یتا رلاقرلا نداموظنم سانتسا حور#

 قماش نوجا کج هدیا جد جی هد ین اه سم زور تاح < ی هبداع

 اه تک . در ویوا فدا تیره یتمالتوا قمالوآ یطفا



 ¥4 هيدا تابختنم یلمسر

 .رانههتسیاكمنا راکنا یتینعوتمق نالوا یلاع اساسا رعش ناف
 1 هکروسد نادر تلا

 نوزوم ناسا ناسل یصوصخ عون رب قلوا یعاش رک »

 ؟ردروذعمرانىمەتسيا يلرعاش هسیاترابع ندکیدبادابتعا یلامعتس

 ناف هللروص ر هقشب نوتسب كحور « رعش هدولوا هلو طقف

 داهظاصوصخ یادسر فی رعت لباقا,یشرافهیاشا نساحو ندنسلو
 « ۱ رداد ناسنا نالوا عاش هسریلک هلوصح نان

 تاالدهدینیدلوا ندراندیا لاغتشا هليا راعشا مظن كنان هرتسندا

 «لگد ضیرعت هرانمهلیوس زوس افقمو نوزوم دصقمندزوسو هکر دیا
 . رداعدا ینغیدنلو تبرعاش هصاخ هدرشپ حور انشتسا

 هک ردنوجحما تابح ٌهمادا فرص یمسقرب : )هنوشود یزهآاحاتحا
 نوتسب هدیمسقر ؛ ردقو قرف ندهراس تاناوح كياسا هدن

 تاحاشحا ریلی نددرئاس تاناوبح هداروب ناسنا هکرد داع هحو

 کرد ر روم رو وا جانتحاو . ردت هنسح یتاسالایا كنهب |

 ادو كتح نوجا تشز . رديا هبلغ هلس هنسح تابح ديدم ایک

 (قرهنوا) كدنه : هحنلوق هلداوموه .زروسدوک نامزیه ینکیدلد
 هلیدصقم كتا بلج یناسحتسا رظن قرهیایوب ییرادوجو یسیلاه
  ؛شمراردیالمحت ه هقاش تامدخ هج رلهتفه نوجاكمليهدیا كرادنايو

 ییرادوجو هدشمرازمنکجندکمزک نایرع نوتیسب یرانبداق كران
 . شمرارروک یفانم هشام بادآ ینمقج یراشیط نده

 قبحا اوه یراوتنام شلاب ندنسیرد یک یراشحو اف رفا » |

 یرلوتنام ناه زامالشاب رالشاب رومناب ۰ راریک هنارختف,نامز یفیدا



 هيدا تابتتلم یهسر ۰۹

 رم هیدن رظن رب یکعو ا رکنا نوک وب هلی هیدق رامشا
 كقلخ«یسهیندم تاربثأت هلرارصع ؛ روسهرتسوت تقام هقشب ندقلوا

 فرم قرهلتوط هدنمکح چیه یسهییمص تاحیهتو هیرکف تارقرت
 ندهبدج تمق یشراق هتمکحرظننوج | یندازایهبرکف دل یرادکسا

 ارعم ندتبزم ولردیه رارمشمدق زرط ینوکو نالوا مورح اياد

 . ریلشالک | یالوق ینجهلوا

 ندیا قرغتسم هتلونعو تريح یغوجوج رب هدنشاي شب « چوا
 ندکعا "ادها هحنک رب هدنسشاب شب یعرکی یعرکب « یغاجنو وا رب

  ردق هلروص ر چسه قاح و وا وا الوا ؟ رولوا لصاح هحیش هب

 ناسنا هکرکم ؛ زامهلشالک ۱ هسراوكللزوک رب دیاش هدنوا ؟ ضعهلیدیا

 ۱ یسادهاكئشرب هلو انا .هلم هدیاتد وعهنناسح قلفوج وح "قوم

 كلرو تفص رب هقشب ندنفلقحوح هناذ نلیدیا هده هنسیدنک اب

 یش ر كسک و اهد ندنوا كناذ ندا هیده دوخای « ندنسهملنتسیا

 هلاح کلوا نوجا ینجهلوا تعدم ندنسمالوا یردق هنیراضحتسا

 یراتفرعم . ردبا توعد یفافختسا هروک هلاح ینکیا « یدح هروک

 ولردوا یراعشا كنازاس هفاق ندیا راصحا هدلقت یماجما یارعش

 را لوف تست هاسساوج نے یک تاشاتلا کردندراهده
 یکسکو اهد كنناصا « زالاق هدهلقمالوا لوقم زكلاي نوجما كلوا

 كاب دب باحا هدنراقح كرءهدبا تاالد هنزجم قهدکمربتک هدوجو
 ` نالوا تابح ر الاح هلا دیدم راضتحار . رولوا بج وم یقافحتسا

 هب دلقم - ی الوطندنت وعص كز دش هلقح - ی رفظمو كعدق یداو

 ۰.۰ ردشلدیا لسمشت هرعش قالطالالع تیاهنو ههعدق رانا نالوا
 .باحصا هسفو ؛ یبس كفافحتسا لب ینیدارضوا هلرمش هدزب هتشيا
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 هده رعش

 ؛ رولوا یفافختس.ا راحود كنف بابرا ضع هدزمتکلم رعش

 تاسح هلزامز : مرو: شود لتصت ن کف تی و

 EES تیصخش كنيرارنؤم ۰ ندیا غیلبت ینسهیقبقح 7
 هلرعش «شمالافوجردق كج هدا جاحتحا زونه هدزعاسا رارعشیب

 .ردشمهک هب هج رد كجهدبا تیافک هنیراکفالیدعت كران صاصتخا

 .قح هلوا داع هنسهب دق تهام كرعش فافختساكتایدج بابرا هک د

 یتاحیمو تاسح ك.هععامجا تهرب هدیضام «هدعدق رعش هکویلاح 1
 .ردلاءهتم ندقلوا.یافختسانایاش هدنناد دح « نوجا ییدلوا روصم

 6 ٤ قمالک | قا خاو تاسح ییدتا خیل كەم دق راعشا قم

 یرانوا « کما رظنو 3 عاحرا هرصع نالوا یدلوم كرانوا

 هدنحما ه صع تسدم ؛ ردجا تح کمر وک هدب رلتب دم هنام یدک

 هسیا تجر هتیدم ینامزوا نوجا رکف رب شمویو « شمغود "
 یدج.ردیا فقوت هب الع صاصتخا دوخای ؛هتیرادتقا هلماک هطاحاا |

 كوو وب هدیقاط رب . ردلکد ردتقم کوب یغوج ر ندناود مکیذید 0
 هسا وایسهمندم لاوحا كنهقاس راصعا . نمهتسر| كا راتخا یر و

 نوجا الع صصختم ندا قسعتو ققدن یت دم خراب A e هسلوا 1

 لاح هلتسن هسهبندم هموم تاقر كتبا ذا هسقو . رلسهلوا دم 3

 عاحرا س نوسل وا "هق ومولو س ههضام راودانام هنلوا دع توایص ۰

 . ناب دیا 3 شک نه هفت هنس هم تفلک كما ت <

 نالوا ز اح یا تمشق ر مدنیدم هناىم  یرافدناب کند 23
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 « دادما مرالوق هدنتسوا راهجوم وا رارآ
 ؛ دایرف نرد کیمیا رود هحبه هداضف

 . رقحو لاذ لصتم مو وروط رینالراووب

 : جو اجوف لالط ندعایات ردیک رک
 ا٠ .. نهدو مثج هت تالاخوا « راکلوک وا

 3 8 ۸ا یادص رب ه « مرت هاکن رب هن
 E 4 ردا ددحم اد , رکج ندهقارب ۱

 ۱ E ردک عمس فقو هلس "هلفلغوا نو

 : : مدره مرهرتیت هلوشح یدرس هد دیا
 ندنب نوک وب قازوا كلاب ترارح ن

 1 مکجهننآ یللاوژ

 9 م < يه یو هوس

> 
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 r هيدا تابحتنم سر

 ٤ یردک یدردیاهئشن ا کن

 رز یو راپا دا مفج "

 یار 6 کن .::نس ییاه

 « نوجما یعوصعم هشن كکوروای
 ؛ ادف هلکمر ودیا درلآ قوذ

 الثم نوک رب یلغوا كهسمروک
 ؛ نوکوا كدحبمم « ربغتم

 .یتوفص ردک یدرروا نوکوا

 جچسه یو ماء ولوا 0 نس یناه

 ٩ بای « كدازوا هک رتس

 _ ندکسکوک نالوا مهاک اجتلا

 « نوشر كش یدروقح

 « ناس دولآ لهقفشم هدد

 « چس اڪ كحاص هدکدرز یور

 . كرزون هنا واس یدمج وتم

 تحردنلب باوا نوتوب
 هنب 6 یدبهداشک هدکهاکشیپ

 ٤ وک یاد وقت قرهلوا فوطعم 5

 هنیر, كدنوشود ییدوت ی
 . تلحر نکردیا ندلاع و نس

 جوم اجوم رم بالبس ٌةشاشر نوکوب
 « ریقح فک همهدید بعت نیبج راتآ



 "هيا تابغتم سو }۲

 ۱ Ea نکبا دوج وم راتفص یکلوا ند ( لد ) هدنعارمصم

 ۰ . زرياب هبلیوس یغج هسهلوا یشر, هقشاب ندوشح
 ا رانو یرلرعش لزوک لا هحداقتعا كنهتسکش بابر هتشيا

 قجوح هتسخ « فسو صیق ۰ رابحقاب « نورو اس هرکوص
 ۰ روملک یسازع كتسح « ارىس

 4.هدلا و

 قرههاش*وا یعراحاص < نسیناه

 ی هدکلاب "یمرک جک ره
 نس یناه ؛ كدردصبا « كدررتاب

 ندبآ هدنح کفش شن

 یتسهدساوخ هدید كنلغوا

 قحا « كدر,داباق هلراهسو

 هنب « هدالدرون وا كدنک نا

 « كرهیلیا كرت کهدوسا باوخ

 كلم لاپش لار
 راثیا تناص لظرب یک
 E E كد نم هک زاو ندا

 هش رب قجافوا كا . . ن یناه

 ا مهسل وا نزح هدرزآ ًاضعب

 يرلهسوب كکتقفش رظن



 ا هيدا تابجتنم یلممر

 كلماو صرحرصرص اما للام هدایز ا ینامم الو
 لوح وک - نوبسلوا ها رکف تدسا هراهحف 27 هلو هی هاو

 هسرولون وشرد هح را هحیناک هب هعطق یحدرد . عالما كمر و یتفص

 یجنکیا طقف . لزوک هلیروط . هلظافلا «هلیکنها ؛ لزوک هدوب

 (ناشفاظغ ) هداروب همس لکیه نلید (یولعو دقال ) هدعارصم
 هدوییدیا لالخا ینعوضوم حوضو كرعش هک ضقانت رب اف یسلیند
 ظبغ یساللق یولعو دیقال یب « یلکش یکلوا كيعس لکیه همرکف

 ۱ رد نه هو

 هرکوسص ندرومناب یجنئالتشاب كرعش یلناونع" « هدکلدهش»
 .مامان «قفومان طقف ؛ شلزای نوجمآ ریوضت ینورغرب هدامس نالبجا
 :هعارصم شب ییرعش فئاطل نالوا ص اخ هنامزوا كتمسط هکنوح

 . زامهلوا لباق قمر دشقص

 صوصشایلع «یغوتضوم هدهمولظنم یلناونع«هرایللاوز هلریو»
 چافر یسهمطق یجنرب .رمشرب قفوم ةقبقح هلیرابتعا یسهدافا بولسا
 ,ریلس هلواهربظن هب هناماسر تردقنرمتک هدوجوهحولرب هاسهبرضهحریف

 لزوک هرزوا یوقوا دود ردق ییدلنتسا هلس (فووا) ی هدنجا

 یدنک مزو « لکد یک را( خووا") دوهمموش یناه . شمشود

 ..یلام دلم اب

 هلرهدیا تبصوصخت الا هدایز اهدهدنناربوصت یعاش هرکوص
 نایالشاب هلیعارصم ( كاخ هنس هلراتنراح ییتلکیا « نرد ) : تیاه
 هلوص قرهلوا داع هظافلا هدنو ۰ رومیدیا ماتا یرعش هلتسهعطق

 هدر, «ینغودلوانیک ربچ هدنسانعم (تیاهن)كنسهلک (تیاغ)یهدعارصم

 كاب لد نایالریص هلتفرو ته زار

۳۹ 
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 هی دا فابن لپءغر 1 مه

 . رعشر, لزوک طقف ؛ هلوصر, قجهفوا ( یس لکیه )
 درفلآ ) ناجا كملس هزای رعشرب هدنوقو هکاهلیوس ینساروش الوا

 شموفوا ی ( لبلود تنوقول ) یب( وغوه روتقو ) « ی ( یو ود
 E كسب ات « كنعش « كنفاب لوا اهد ندرلنوا طقف ؛ مزال قلوا

 | تالون ثاعوم یو ندەس زوبیلآ 4 ز قوا یا ساتتنا
 . یلماکترودیه كزماسل نالو یترضاح لکش قرهنالراو هدنجا

  رعش ر هلو كرانالاق هناکس هدا هدناسا ندا صخشت هلنرارا

 .زریاس ًاعطق ین راقجهیامهزا هدالهسر و لامحا هن رلکح هلس هب وشود

 ۲ شا افآ اخخ مهم همظن ناسل هلسلق كب ترکف قفوت ًاناذ
 | شما زارحا ىدا عقومرپ اتتتسم هلتفاطلو تناتم كنناس بولسا

r FE 

۳ ۷: ۳۳ eros 
 نهذ عطر < دما ت كوص :مهلک هرعش یدمش

 Ey «یوب . ناعم هللکش دودحهد عاش

 ۲ ندنلنع هليا ناعو حوضو هدزمنهذ كلاخ ييدخا عىل ر عش

 كرانایوقوا « هلتشهدو تدش « یدعرو قرب هعطق یجنرب .زروبالک |
 (قفاوم ردقوایاس بولسا كس یحنکیا هله . رودیا لعنت

 .رو ول وایک: زشمرو دا عاتسا ادام یدعز راهرو بختم ردق وا یطافلا

 . ییدهتسیا كنا هفاضا ( هراتلایخ ) هدننهذ كرعاش هدهمطق ینکیا

 طقف ؛رامهلوا راوخرانو < لکد ( لقنتسموراوخ ) هدلاح ره راتفص

 نجما هماکنه کهدنعرص» یجنج وا ك. هعطق ول ! ؟ ندهن .. لقثتسم

 ایج رپ هلصوصخ ؛ هنب هعطق یجنحوا ! هول هد یتفص سرتفم

 ا مد نکا هو 0 ترک ای

 . لحما یتفص لوجوک 93
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 ««ناتناب رس سنادال» ال وا هلي راشعا یسهدافاروط «ینواسا «یعوضوم

 هارو » « « هدکلدهش » < « یس لکه » ۰« هتشر رز» ء« سوس» "

 هرکوص اهدءرمش هحراپ جاقرب هرکوص ؛ رارعش یلناونع « هراللاوژ

 7 رولک یرارکید

 یوبوانالوا فورعم هليا مانوب رعش یلناونع (نیتناپرس سنادال)

 ییدتیا لصاح ندنساشات كوبوا وب عاش . شلزاب نیما ریوصت
 كرعش هک كيد . روسیدیا اقلاهراق نهذ هلتقفومو حوضو لاک یرثأت

 هدنروص قجهشنقای لا هعوضوم هد ییولسا ؟ زرسروصف یعوضوم "
 ؛قانوا «خوش یبک ینولسا هدیسهدافا روط ؛ فلطل «نولتم روم

 اشوج كنها « قفوم نزو « قالراپ رابکرت : نزرگ لک فف 1

 .شوج "

 اینک ۱ هراناسنا كسوس ؟ یعوضوم كرعش یناونع « سوس»
 عوضوم .ترابعندکمنا داهظا ینسهلعج تفاطل نالوا بااصم بیس "

 هلا حوضو هد عاش نهذ «نوسلوا هلیراءتعایما-فا یرا یرا ولو

 سنادال) هدرعشو .رویدیا لاقتنا هجماب وا هده راق ناهذاهکدوج وم

 هقشب ندلابخرب يعاش . قوب لاخ "یدام زم ؟یدزوک هد( ناسا رب ۱

 مدنفچ هلوا هصقن كوبوب لانیحما عوضومرپ رکید ؛روارحیص هلاخرب
 هلتعسط لاوجو زانط كسوس هدارو طا برا مدعوب نیهملیدیا همش

 وومدبا تنواعم هب هتیبقلت:نسخ ك
 هنب طقف « هقشپ نوتوب نوو ندرعش کیا یلوا ( هتشر ردو

 روصت قرهلوا ماو حضاو عوضوم الوا «رعشر لک 1 « لرو

 هنیولسا ی یسهدافا روط « هداس ۽ تسانتم هلع وضوم ینولسا . شادیآ

 . سیلسو یبط . قفاوم
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 قرەلىراقىج ندتلوهحم رومف یراقدنولو الوارلندعم نالوا دوجوم

 نوجمایسملسهرک هت:ا-ناهاک هدافتسا كرهبدیا هبفصتو دیرحت هرکوص

 نالوا زونکم هدتعط هسمزال لص قاحتلا كرشپركف هتعبط فلطل
 فرطرب تایوشح ۰ قرلبرببص تیدام یادر یهدنرزوا هدلرمش
 یسلمهلوئوق ههدافتسا راظنا هدنلاح فاص یهوجر قرهواوا
 . ردطورشم هلیوا یامهنا كرش هم هب هعریط سساحم نوجا

 تفاطل رب تیاهن كنيرهتشب رانالوا لوبحم هلتیرعاش هصصخ
 قو . راردبا فشک يهوج رز هدرارب یراکدا-مهدیا یسح همه

 یت..ق لرهوج ابرثک ۱ ؛ ردفقوتم هرظن قسمت كوبوب ك ًاضعب قلوب
  رولعف» رارعاش نیما كلوب . رولوا بسانتم هلتوق كقيستو
 . « رردیا تیمها بسک هدنتپسن یذوفن قم كلاخو سح یراقداوا
 | هلبا هردات یامظع هوف هدرظن ذافا یثتسم هصاخ نلسد ءاهد یتح

 . ردزبامتم

 نانولوا فثک های-اننم دیرجنو قیمعآ كنهعیبط تانداحو اشا
 بذج «رظن بلج هسیدعم یهاوچب , ردیعوضوم كروش « یهوجوب .

 ينالوا جاتح هنئراهم فلطل كتعنص بایرا نیجما كمليهدبا بولت
 تب رهظم قدر هل وف و قلت نسح هدهماع راظنا هدرعش یهوج یک

 هداکو ؛ ردلمششبا هللا ظافلاو كنها « هليا تازاح نیحما كما

 . رلرد یسهدافار وط > ین ولسا كل رعش

 ۴ ردراو هدافاروطر ¢ تواسار 3 عوتصومر هدهدرعش هک كم د
 ی صد Eh تا ی سم ال تا شه ات شا

 ِ اهد 6 ك ولسا کز «كنع وض وم ال وا یتهام ناعآ كرعشرب

 ي( E بابر ) هدرز . ردهتسباو هنققدت كنسهدافا روط هرکوص

 , كدا قبقدن هلرظن هطق چواو



 ۳۹۷ هيدا تامختاھ مس ر

 قرهحوا لصتم هدرلاضف وا

 ... رثا ناهجرب هقشب م رارآ

 ندنهانتال قفا ناهک |

 نکفا تانساک لح و

 6 دنا رب 6 هحسلب هم أ نلاشا

 « اض دودح ف ناباب وا

 < تاح شورخرب "یفافوا

 ادب ونو قافآ نوتوب
 .تانلفسو رولوا وح ... ريناس

 « لبلع هدید هلرل هربخ نامزوا ۱

 مد, یالتعا باب ربسکدم
 ¢ لباد 6 ورضود هز بارک ںی

 . مرشود «رشودلصتم « مرشود

 ۲ تاد «

 طابتتساندشیط یکهیرشب تامواعم نوتوب « عیانص نوتوب ؛ رعش
 ءضرالا تغ ءزکلاب .ردب رب دات اتنا هسزخ 4 ره تو ؛رونولوا "

 هب+

HT 



 هيدا تابدتنم یلمسر ۳۹۹

 .رلیشالک | ینیدلوا « تسدلا هر » هسروئاوا قیقدن و هعلاطم یداآ

 یواسا كلارا د۰ نالوا كلام هه معاش رظنرب قفد« هلابخرب قالراب
 هردنازباغ بک هلخوضو ه تیمیمص«تناتم

 درکف هلا لایخ « كزاح هلتةبق- . هدنهذ كنوا تیعبط نساح
 « ردا مسج هلرثژ» ناملار  فبطا كنهار دلوتم ندنحارما

 . ردنارمکح قطتء اعیاد هدنرارثن هصالابو هدنراتا رثک |

 هما اطر هاغناو « عیب نرد « تالاقم یم.دزای شاد هب همی دا تاقیقد

 ۰ ردهیصوت نااش هلهج وه هدانیبسقنم ندنفیدلوا یلوصح

 هدرله لغو هل وق و٥ لئاسر بو تامولم« هللا نواف ا رک یدات

 ۰ رد هسش تالاتمو راعشا روانمو مولظنم یی دزاب
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 تبهولا رکشت

 ًاضعب هلا لابخ و رعش دجو
 ؛ مراحا لاب هدنامنآ تحسف

 ندقنالع ماع رلیریص
 ؟ مراح وا “راحوا لصتم ‹ مراحوا

۰ 

 « هاف ی یاضف دیّومر
 «رود ارود ناشکهک كس هڪ

 هباساض معرب هقشب
 . روظنم اگاد هدهاکشب

 قلو و یالتعار هنب

 رک الاب و دنلب هلدما



 مظا ۰ خ
 تلو دز

 «یالاقم ر دتنمدق و ی دح فاعوبطمماع

 هللا یرامشاو نالا رئومو راد« هشمش

 تایل لب دیش رند یر
EEE ۰هردیساک ذر مرتو زاتم كب  

 ندا راتقسا هل راعت سم ما مظان .ح

 هایسنم هرکوص ندی-اش رع دا لحیمو
 داقتنا رکف نالوا شمالشاب هنمشیراق

 كاندي دا لیا ۰ ا ندیکی ی هک او

 .«بولساتهازن هلا حاضیایغیدلوا كو دەب

 ینب دا رادتفا « ی رادتقا لینا تیعطق

 ۰ ردشملا تاتا ۳ هل هنب راض زاعم 2

 تناتم و حوضو هدنسهدافا_زرط ۰ یرادتفا یهددافسا ؛ ككبد شر

 ۰ رددقد نایاش

 كنیدنفا هللدبع موح ص یفرصتم یرغنک ندنلود لاجر هیلاراشم

 لیصحتلاب یولء تامدق« « شود هدلوبناتسا هد ۱۲۷۰ بولوا یودخم

 ماعاو لاکا A بتکم هدعب و هنسهب رکنسع هی دشر همشح قوغفص

 ُه ردخا لیصح 1

 یرایضعب ندهیکلم ننوذأم یاب ؟ذا هننناتک نواه نام هدهرصو

 ید شملوا نیست هتاتک تمدش هد كیدیشر هلکمنتسیا

 تامدخ یک یلیلاو بلحو ینافرصتم سدق هرکوص ندنتباتک نببام
 دارکو رود ك رك یتفاصو دیار صاب گكکب مظاب 0 ناولو هدهمهم

 . ردشمهمودیا رادهاش الصا یلولم طع

 هب هظفاحو اک ذرب كح هسد هداملاقوف : عضاوتم « قولخ تباغ كب دمشر

 ۰. ردزعداو یسایسر راختفا ثعابو رادتمیف كلام

 « مساو تیاغ او تاقیفدب ها یک کیدلی لک كي ی هج زسن ارف 3

e 9ردففاو یتحم  , 

 ا 0



 ۳ ۳ 0 2 هلکب د
 | ۷ ۱ كس

 ! ۱ 7 6 مقا

 فح

 ٤ کلا تا مرند ۱۱ ار توا شر
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 ادخ داد یوا مر و نعط ۳

 ؛ یز, هلکلیرپآ هدتسوا هرک
 ؟ انب یدتیا ندروماج مک ینهرک
 ؟ یزملق یدنارای ندروماح a ست

 شن زوم یداملا یا
 : ردهنس كس یلا هجرک زدهکیا
 : بید اره 2 یغاض رب یا



 هبدا تاپ دانم ل سر ۳۹۳

 | كنهرسا تلم . یدراو تفرفو تاصو باذع ر زسناکما ینارمت

 كلهنسزو وا.یدروب هلکیا هلو رابواسا « شماط هزعیرابلق ینعام ریجمنز
 ,یدیایسممص هاکسنط كنما ننا زعرلقدزاب هدنما نانوخ فوخ

 تفعهملرب زعایدا زکلای هدنتسوایتحاضف تاقبط كتموکح زسسومان
 یعاشرهینلق نایااق هدنسزا هراذآ كاوشا . یدروشااح هج وع يک

 یا رب یلزک . رویراقبح هبهجراخ تععسو زار, هلرطس چاقرب

 روس ر وءراهلمح «هزاهلک «یثتآ نونو راهنس نالورواق هدنجما قانشا

Nجنک . یدرومدبا شرف ناس یم فص ر هن رزوا رصع  

 ا و یضدا تسکبا ٤یچ هراض ققافآ ت ندراسکوک

 هلینوفنوئو تادا . یدبوق رادایرف كجهریدنلسح یسح ین تاساک

 یاکذ ناناش و ندراملف تاحو .یدرشاح هتسوا هوم تلاطع

 دلوص ۰۰۰۰ یدهتسیا كما زازتها عیزوت هراحور نوتوب ساسح

 كرلکروت . یدنلتاهن هلبا یتهنصهیرکر كن رکفیسملق نارح كرود
 حود كترکف ؛ ردیک شمشولو هدنجما هتسکش بابر یمالآ نوتوب

 ناصعر كتم یشراق هزمساسرود نک یرلرعش نارقحبه هدنب راق

 هنتسوا ناسا ثارعم ييدتا كر هز كهفلاس نوطل . . ردیتغالب

 یزمساب ید رمیهدجح هتشلا یدوف یزعافف یک هسورب هدزب

 بواسار یآ «قدال هات چیو هفسلف زعامز ؛ قدال وط ه گامد

 . رلیدید « ! قلتاداقهد » : هزمشدلو ؛ قدارا

 Ny یا سا ی ی تو OT DT ی یا نی تی ی یا تست تا و ی ی بر ی ی ی ی ی و یا ی ی تک ی ی و یف ود ید یا س وقوفا
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 یهدورابا زارب .زرمناص قج هلاقموس ًابدیاو رروک یزلاخ هداروا

 . یه وشود ینایسن نامع
 : هکی دید قف و هحاوخ

 لئام هلی هکر نا نط چه رانابناط هلیراثا یب دشار لع -ب

 . نوسلوا ترطف رب ترا

 : یدرو باوح دشار ىلع

 نکدربدنلک |ینایبدا مملق كدهدیا منرتهدنهرآ ظافلاو نازوا
 «رلکحبجهدن رارانک زکدضعب ااه ؟یلکد رول وک هد مور هک رلربناص

 قوج ندنسیرجا هکر دراو رلهلاخیم مستو تابحرب نیز هلراکلوک
 . دزکب اکوب هدحلق من هتشیا . . . ۰ ربلک یا كشوخرس رب هرک

 .ردیلزیک یسهحرجرب نایانق هدنجما یاب یتیسومندیا صیقرت یسکره
 كضب رودو . یدنادح رب نفعتم هدنجحما یعومع خم رات قیاس رود

 . یدلوا کذ مز رر شملبجا هاما تیموتک یراغامد جنک

 .یدروسبروطبوضغو ربفمزع رالکوک یثراق «ییسطدیع یهدزفارطا
 ريس ندنجیا بارطضا هسدعر, یترشیه «یتشع « یلاهج « یابح
 ربغآ ردقیراهبدا ةعاضب هلام وطم تابح راحور هدسرون .قدروسدیا
 هحرشهحرش هتغالب فلاح .یدراروسبتک ترفنو ضغ "هلو رب
 ء زکیراملق . یدیا یناصع هحال كک اردا هزاتر « رثارهنلوکو د

 رر یشراق هزکناطبحم زکیراباق نکردیا هبرحت یتیندم نالا, كوص
 دص یودیر « یثحور .دولکح : رولکح « یردک هلبا هارکتسا

 تکا دنا توخا جسر لا ېر و هک
  قدراشب رسبرس هبا همومع مالا هدننسهرآ راداص هاراراکتش
 < نارجم سحر هد زمآ یراق هنطو هدلاح زمغیداشی هدنس رحما



 هی دا تاب لهسر ۳۹۰

 راوخ هشالنوئوم « هلاتراق «هبهجحراق . رایدید « ناداقهد » : یدمزال
 . یددوعو« تاح لوط هدبهلک هجزسنارف و یک ینیدلوا هراشوق

 . یدریو یتالوب ۰ یتنیرک « یدنقبقح هچرک | . یداشب هققطایف

 ی وفع « یدتیا زارحا ماقم رب هدشرا . قجهباشیو یداشب طقف
 ( ولرهاو ) كن« الورماق لار هژ ه.كجءدک ردق هدافخا نادحو

 !قجهبالننج هدلاقتسا شوک یک روهشم یادن یفیدتالریف هدنسهب راح

 : دشار ىلع

 یراماجیرانوکشبق نکقوجوج !الخ ماخهن « یدید !تیدپا سس
 هتشا « قدرازاب راش ر هلزمغمراپ هتسوا هدرمتال وعو هل زمسش

 رلب زایو قحا ىرمت كرعش هضلا ىوق كلا هلت هلاقتسا دادتما

 لایک ییدریویلیس یرایزای وا ترارح لدبت رب یفخ . یدردق
 لوجوک یک ییدربتک كرلهنس هدنجما قمردنونوا یرعش لزوک

 هاب ۱« ههقهف ۱ زار هات یرلشاب و ردفاک تىسح لدس رب

 ا راثآ هدنامز . روتوروق رار ینع شنوک : نوسلوکود
 «ررریذاوص .زعوشود ؟ یمشلوک ء یمشمالغا نازای :ردهیو نوجما

 یممسا هدرز ۰ مسلم ها ۰ رریدتونوا «ءررودلوا « ریتالرابتخا

 اب اف هرکس قم یراشب هک های کوروس
 یک لیدناقرب هدنجما نانف ٌهبرت وا ؟كجهروتوک ردقهنسهرا كنسیآ
 هدوجو یثرب . قجهلاق تاح یذ كحدمر . قجهبالراب زا رب

 رب هدنقوف كننامز مرثا رب هسزالوا چنه هکمدرتسیا ؟ یگداسهرتک

 محرت عمد هلمادرپ هدنتسوا رازع رب « یک ابض ٌهرطق رب « هلاژ ٌءرطف
 تامفن كرلادرف « یعراقدزای و«مروبلس طقف . نوسالراب زار یک

 . زشملیک | هنتسوا نامز بالیس زمیه . كجهلس رر, درب یلماکت



 ۳۸۹ ۱ هيدا تابذتنم یلمسر

 هسداقتنا ولرد یه كزعرلرصاعم ! هرضاخ تاسدا یللاوز

 . یدلوا فد

 : یدروعا لوق مولظم

 .یدید,ردلکد زگ رل رم صاع مزب ران دی اربقح ینهرضاح تادا

 : دنیا باقم دی 9
 , زا عاش نیایش ۵ زون وایسلشای كا ؟یلکد زع را رصاعم با

 یراقشورو اطسونورقهدب رله صان طقف ! هزا یراتاحتوا بس

  ؛یدرتسوک ی کلجیه «یتلشوب « ینکلهدوسرف كرانوا راملق کی را
 هدیزایدنک RE یدربدلاق یتدنک باه یهدنتسوا یرلمان

 هل ام زب ۰ رایدتیا ریمشت یراهمقالخا تلافس یا یراهبداقتسا ماتش

 ءارلنوا ناجحا قمارا اعخ . كدصهدیا ثیولت یز راق.راب هلا لثلاب

 قمریدش» راقى ور وس نوحا لوكا قد مهر دش راق ین راقدزاي

 .رایدنس «رايدزەق هدنسههج | وههدب دح ۳1 راالدب . ریشارای رلکروک

 یسیدریجت شید ۰ لیزر هنیرر روت هرکوسص ۰ رایدالشاب هراهراغیاپ

 یشراق کلکو یه . یدلوا ما یالآ هنیرب موج « ههقهق هنر
 . ردو ییالماعم راودا كماوع

 دو ا ق تونو ےک و

 ییدتسا قمصا هتسوا تلها ءادسخ بش ر » ۱
 یتمدخیسهقرام هه راف واسومانهیابدا جنک هکیدیا یسهتفای راکهتخاس

 ۱ یر :یدشاز لع هرک وس. ید اقا

 زامهالک | الوا. دنمان هتیدبا یراآ «یر ندراناداقهدهتشلا

 . راوک زامهالک | هرکوض ؛ رازق

 : یدرک هنحم دشاب

 قوق دآ رب هرائبش نانرودوق یقاحو لهجوب «هنایبدا ییوبس



 هيدا تابذتنم لیسر ؛ ۸ . 

 ۱ یطس تیاغ یک یسنح قوجوحو نداق r كس رامطاب

 ه هراعوضوم كسکوب یک تیناسنا«تیئدم هدامدق راثآ . ردیلهلغلغو
 رزمی قوس عولو صخش هلخااحم . زبمهدبا فداصت هرارعش دام

 . رهدیا لیکشت 60ا یولع هلا كنبرارمش
 E قرەرقشاح . یدشلاکو دحام

 هدزغآببدازم رات ؟فلعو رهه ي نوحمامزبهدزکیراقدزاي كز مست

 ييدمش ا كح هدبا لکت یرود باا رغ یالنتسا ر هرضاح راپآ

 ۱ ۰ : یدلوک مولظم
 ٠ .زاملوارعش زسانعم ۳ وص :O انعم هلس كتن ۳ ۳۳

 . . ردالادوب یرامظان هکردوا یسانم كرارعش زمانعم ةققح«رسانعم
 ۱ : یدهتسلا E حم قفو هحاوخ

 ۱ . كسیلزوس یا زار, هد نس فوسلف =

 . رولوا زستاط اقلطم هامل وا یا هڪ زوس

 تقوه یسهلئسم هقتعو هدیدج تاسداو هک ید رد ییور بس

 .Ee و هدمرکف م. منج هیالشاب هفمزای نامزوا هسرونل وا لع

 ۱ یروازوس هد مدو زو < کد قحهزاب موظنم نامرر چھ

 ۱ مەديا هح راب هح راپ

 . یدلسا ٍدمرس ماقما

 , مروسوس یهدیدج رانا نونو نب. روتتمو « موظنم بس

 ا لک نک همشوخ :نالکش ی + راهاضتسم زکلاب

 هلراهجوج اب و ! هک کیا قجهصق هدنلآ كعرصم رب هدنلوظ
 دوو روکبرغ یکدوباطر و ندرل و و

 : یدادلبربم اضر



 FAY هی دا تابجتنم یلمسر

 ۳ را زد هلئربح لاک دوا هارامک 2 كراسات

 یلسوس هدناسدا شراب هزع راهاد ید زغحەقلاق هغابا . قدلورو

 یکهشودتحار كنضام .قجهلبررآ دیعم هلرانم . زکجهرتسوک رابرت
 یرارعش « یرلادض ۰ یرلسح نوتو « یرانامز نا ردح رات

 . زیلامرتای هیاروا هلیرلهنارت "

 : قیوت هجاوخ
 .ردتم رج نایاش « فالسا راثآ «!هعاراکنا « یدید«هفامعم بس

 : یدلما اضر هطام وب

 ةقىتعرا | ییامدق راعشا مت . یک همان تدصو رب توا لس

 ر دا هت ناو دیه .مرهدیااشام و 2 یکی مسهبملق تاباحتسمب رکف

 ۱ ۱ رد ناتو وب
 : یدشیراق هزوس یرون راطنم

 هدنراحور . نلیدبا ناو عیدب نامرپمق رب « رلیعاش یسا ب

 تاکو ظافلا هدایز ندهبحراخ صاخشا « ندهدوجوم صاخشا
 ضایع نوا نره و مالا « ندهلک ءرکف هرلنوا . یدراو

 یزک م «ییروح ۰ ینحوركنیرامظن ,یدربلک نیهفاقو هلک لوغ
 ینامسچریغ ماع رب لکشمندفاوقو ظافلا اتداع . ردهیفاق ندیا لیکشت
 . یدرریتاشب یراغامد هدنحما

 «شلوص«شمداراصیک راافارغوطف یکسا رارعشکسا هزکهدنب
 . ریلک شع هليا « شعلهکلوک « شعلزسریلب یطوطخو دودح

 . یدتبا بقمت یداقتنا مولظم

 . زکیدیا للحم یرلع رصم روهشء لا كنهعدق یارمش

 کوج . ردز | كب يتو تعسو طقف ۽ قوج يسهنطنِط داتعم رب
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 هيدا تابختنم لیمسر ۳۸۹

 !یک اوتسا طخ ! یکمومس دا ! یک نورف ! نیشتآ توا -
 یرابجابوص « یر وه نوتو هدمسوم و ! نیشتآ یک منہج

 ۱ سده را رب قجه ر.دلبج

 : یدیود مادحسام هزکوص

 ءالاپ یوادت هلبلوصا ( بیاذق )بهار اکس ؛ یدید «ریشنوم

 قجهمالوا رعش كغیدز هک هکناق . مرهدیا هیعوت
 ۱ ۱ : یدرازمف زار دحام

 كناسل . ی رادفرط هدیدج "تاسدا زی مولعم توا --

 . شهریدنکب ینسیدنک هرس ناسنا هثدامرق یدو یلوف

 : یدریو باوج مولظم
 جسم ر, « ناحلخ ر . كدربو حور رب « باقر هاسل طقف

 یکن وکو ,رشنب را ناشراق هلاثما بو مخندهقتع تاسدا . قدیوق

 . مال تمنص ینزکو .ناسا ینوکو « تاسدا نوک و هیاکروت
 هدزمساس مرا < ریاس هب هلکید هدنتفاق یرحیکی یرلق رش یرحیکی

 "یرود لغ هدهد زعآیبدا خم رات لصاب یرود یا هلال

 ندناحمولوآ ! وژا طقف . لکد انف رارمث کسا . رلماماشی قترآ

 . زیلاعووا قوح زا ینهلوآ ۰ هکردقازوا ردتوا

 مقع نمزککب هنعٍای یعانص سفتن هرلولوآ ینارادفرط «عدق تایبدا
 نفد هراهناخیتک هللا هال تالافتخا یراناوید قترا .ردنبغ ر

 ۰ . زا
 : یدس| قردصت دشاب تامولسد

 كنیآ هسک چیه ٠ رد یعاش كس مصع یاهدک اخه تب

 «ٍلرایه یر, ندهتسزو چاق رب . نمهنول وب هدساتدا قلوا یرعاش



 ۳۸۵ هيدا تایجتنم يلڪضر

 . رول,دیا نظ قجهیهلیریا ندهطق یکیدتیا قلعت . ردراو یرظنرب
 یالوب « ردق هبهجنقص .راقاب راقاب هزس یعزکیدشیلیا هنیاوک هرکرب
 یک ینیدقاب اکب ها هتشبا . راقاب ردق هبهحرب و

 ینیلکت كمولظم هرکوصو . یدپوق راشبقلآ هدکلرب ها ههقهق
 اعف هدیه كج هاب دیا عضو هب ف رظانم عفوم هدساح كح ہک هنبرزوا

 . یدید «:تاسدا » تیک ۱: یدیولوا حا

 _ قم

۷ 

 تایید
 : ید ورخ مولظم فوسام

 نددحتم ههثحام . كجهدیا لاغتشا هلناسدا نوکو هواز س

 كارتشا هرزوا م هصوصخ توعد مردار كب دشارلع ندنهابدا

 لر قرهلوا هحاتفا "هلمسپ ندکب دجام نسح یدمش . روسدیا
 :زراتا

 قرهحا یدغاک رب نوزوا یلکنر یوام ییبدراقبح ندسج دجام

 .یورتوا هبا عطش لک یی رر تل کک
 مستم دشار ىلع

 قح هال را هدننسوا رشي یاک ذ ردق هتماش یک نشت

 ۱ .یدید !نا ةا

 ."یدنبا قیدصن قفو هجاوج
 ار "ةققح =

 : یدالشاب هبالا مولظم
۲۵ 



 شرت وفا
TS ۱ 

At1 هيدا تابختنم ییمسر  

 | هقطل تفو < روسولوا نام یشر ردف یارو تک مش

  لباق قمالک ا شمرردشدقص لصن یلزغ ردقوب هنیرم « شمالشاب

 ا اوتکیدک هاند هلا هماق یلآ : نزو چوا هدننغآ عرف

 ندلوضف . زيبا تعانق هلقمزاي زکلا كب دجام . شعا هدکٌعا اعدا

 E . روفوا هدیارعش فالسا نوت ردق هب 42 راو هرم قشاع

 ,ردششس یسهحار ناوند سا هنغاب هتسوا ندتفلا تراک ها امدف
 |. زکسربناص مروسرک هنسهاختک یللال نامز ینیدشالقای هزکناب

 : موکح هنسهکل بک رب یدبا یفمراپ تداهش كلا غاص
 ندنذغایط یتنقا رب هاس دوخاب « لصل « روم . ردیک

 هرو كلر چوا ییا هداضعب . ریا ردق هنلصفم یجنکیا كنتمراپ
 یتح . رریو یتفاطل یعاج ووا بونا رب هنغمراپ لرعاش ! رشیراق

 1 الاح را زعاک هتسانم و

 تیاریوصت حزق سوق .نسح هلقمرابوب نس

 رصع تردد كلرضاح نامز ارسلنع Eb . ردشمهلب وس یتعرصم

 .ردسهمشالاقشلباهیانک و هتکن كنسیدنفا ناودرب نایاللابوطهدنسیرک
 . یدنولوا لبلح هدنسهناخ ابمک یتاما تاموسر یغامد كنمرعاش

 ر . شعبا لکم ندراکفا طق یفاص.ثياغ هلیا ظافلا بکرت

 . طوطخ هدلوط ینع هکمروییدیا نظ ندقمشالوط هعرصم ندعرصم
 زن : ردراو یناداع باغ لنعرعاش . ردشمالغاب یلکش هزاوتم

 ؛ردیادیلق یتالوط ناتسوب نکروقوا مظن « یتیربقج وبوق نکروقوا
 اي « قشالو یک هسکوا كدام بن هم یا هبناولح رایزاف



 ۳۸۳ هيدا تابجتنم ییمسر 3

 . یلدا زیزعت یرادجوم هدیرخ تاودا و نوو « منورتسمرآ

 « ردهدنل رپ یسهبرکسسع راکفا » كب دمرس ییالوط ندشنایرظن و
 تحب ندنرصنغ مهم كا دنمهاوز یدنش . ی 8
 مکجەدیا

 ! یدنفا قیفون نمەجاوخ مرتح
 كنسهبج ناساروط هداذخ رب یکتا ییا ها قیداص نائاط راط

 ینیدلوا لخاد یه .ردراکفالا طوضم تیاف اغر هنس هکرتشم تلالد

 .رهژید یساق فص ییا رب .هدهثحاسم .راحا هشفانم لخدم رب هدسلحم

 هزررجر, لسلسم یراتوب .راهنم هلا هطسفس قالراپ جاقرب یراساق

 یراضح هلبارفظ مس رب ففخ هج ریدشالقبل ا ی. رابطا ك رەي هلی وس ەليا

 هکجوب ندیا بکرت ندقلناتالراش یلبخرب نطنطم زآ رب . رزوس
 . ردشملیسک یسهرطانم نامرهق كنبرهناخ تئارق همولوط لپ
 باب نهجاوخ . رارید « ردنا هجاوخ » رلناساط ییدنفا قووت

 زعد « زکعاد» . رنالل وق یلید یلاع باب هدنحا ینلف اوتف

 هینونملاعم ییهدافا تاطلغ دزنابز هدنراملق ییوتکم .رید «زکهدنب »
 اد نوساوفع یزعارصق ی ناخ »۲ یر عا .ردیا راشخا

 ۰ E هعامجا مزاول شک الالع هانک هکیدشک هد هلیوا
 . زمایاد ناح هکر دراو یشیبهد

 : مدالفاص هکوص لا ینشوخ كا كلزع رلاضعا

 ! مردیا مدق یب دجام نسح اتمه ی یارسلرغ

 رد ودی رک لا هم با رک
 ردق هقوا یعرکی هدلاح ینیدالوا نزو لخاد یناق بک و دغاک

 سوقرت بکر ییدتبا فرص یونس كدجام . ردشمزا لزغ



 نا ۳"
FAYهس دا تابتنم لیمسر  

 .روییروکی اذ یهدنناب . هک . ردەذخأوم هقراخرب اهنم اهنع . رورغرب

 یغاینوق اسفاتم یرازوک « یسارب عروب زارتسا یرلحاص ؛ زکسم

 «یروئراطنم» : ینربش . روبالراپ یک یولآ وترپسا یرظن « هدنکنر
 ۱ ۰. رد

 هنیدنک اتافاکم هنسهماشب هزبغآ زبغآ هاسهشش یحارب امد

 .ردقلاد ۀیشهیک « نوشی رت » رب یقاركنيرون . یدلیریو بقلوب
 : مرهدیا ا یزکتفد رظن هنرزوا مدآ جنک یهدهشوک .اهک

 ربخ لوا ندسکه(ره یتداوح یلاع باب ! كب دشان تامواسد

 .ردقشای هنکلهد راتخانآ كنسهطوا یدمآ ائاد یزوک ر . ریلا

 یدیلک ره یک قحن وعام یراشید . زامایوط هنسوقوق رارسا یروب
 فال دعوم تشراپدوف یدید اکو نام با قجا
 هارازسنارف . ردقضح ینسهصوصخ تابح كرلكوس قوذ . ردشلوا

 هکراو رب . زما لمح ههشقانم یسهللتسم قوذ و یرلکدید

 ارت ا دا دک ترار قبر شزافووماپ
 هدنشیقاب تح « هدنشیهیوس « هدنشی وروي ۰ ردكب دمرس یعاقّماق
 كنوا ناه ناه . ردا دیلق ییاشاپ « چلوغرد نوف » هدنشیل وکو

 ینیشر, كسك ند جلوغ . ردشمهسُ یتیوه ةجراخ ٌهرظنم
 ینیو كيدمرس . ردیتمظع هسراو "یشرب هدایز « یهرجم هسراو
 پار پار یک یساوشی كرواط رب امد . راتوط كيد یک شملالوق

 كکب دمرس . ردیا یقلت یمسد دیک رب زسعاطقنا ینابح . رورو:
 توراب یرطع . ردیسس پوط یسیقیسوم كتبندم هج رکف

۶ 

 ۳ "زئاح قمارآ هدرب هقشاب ندنجوا دلراوکنوس ی قرت . ردیسوقوق

 ۶۴ ده تیاو « نرو لبو » . ردلعاتنا هتسدق كیهحلسا . ردلئد



 1و

 ۳۸۱ هیدا ثابختنم لمسر

 نشر قدس تک نم .! یعاشر ! یاک كمهبواز هتشلآ بس

 شرف ایسدوکک هضرا حطس هکرتسیا ! تخشدبرب ناشاغوا هفمراقج
 « زکد « باتهم « طولب « زیدلیب یآ جما یبهکروت . نوسلدیا
 ناناج « تبح « لد « كبل« نابشآ « هنارت « بلب « كچیچ « دا
 «یتیسومزاررب هدظافلا یضعب هجنمعز . ردشع رکوا نوجما كمليبهيد
 زیناک .شعیا نایب هراتس ررب هک شمراو رلەلک ؛ شمداو ینخ رطعرب
 هلروماح . رالبوط رللابخ نداس رتازوا ؛ رلآ ندنمز « رولک |

 كوشود یرانزو . رد مهموظنم هبهطبلخ یبدرتک هدوجو نداض

 اهد ندکمک توختد هر قو وف یراهکود ۰ كل وس رعش

 یماطعاوذخا هلیالبعافتو لبعافا یرب ندرصعمیررب هکلب .ربلک ربغآ
 كنوعرف زعتاک یدیا هسنلسپ هلراهفاق هلرانزو ناسنا رکا ۰ ردراو

 ناکنز ردق نوراقو یدیا ریمس ردق زوکوا یدب نرک هنسایؤر

 ناراب رب یقاروا طوقس كرا كوص هدیرظن كليدمش . یدرولوا

 یسهدوجوم تور نامز ینیدالقوب ی راقمراپهدتیام كنبرم . ردبهذ
 . قجهلو یسهحار قاربایوروقو دغاک زار هکلب هدنلا قرهلوا

 ۱ یدرتسوک یر مت را یراشبقل | كرلاضعا هرک وض

 . یدالشاب زوس هد : یک هتشذا

 : می همناط یعارک یاضعا هرمنا یدمش بس

 ندنسهننغ هدوم هک کسروسروک ! كی اضر هطامو هلا

 شمقبچ هلور كکرا نعهطاموب « ردیلهدوم موتسوقر شمالریف
 یدبم ها یهش . رد راضتا هو

 سوواط . ردشتسر هننسح ید یداع < یسهتصام تلاووت

 نامهجوق هدنت-وا لقعرب كجوجوک ! لهجرب یهاب هلیرایو



 هیدا تابختنم_لمسر ۳۸:

 انعم مه یتهالب هلیا تمومذم . رد « یرصم لوهلوب » ندبا هلئفاحم

 شتآ هنغناب « اوه ٌهقبق هب«تطرف « هرک صقر هیهلزاز . رولوب
 مدل آ یهرک ذوش نداد نوک/نع د رد یعارااب

 ! وه
 ااو كقاخ می ردف هبهجغزاو را وف هراجروک

 0020 هنگ ا کاتهنايع راضامبیامیکح مدمرص ییدتنا لکعت
 سسأت القع عمم رب هلبمان « هفسالف ةیواز » ندننیدلوا یار ملکوک
 واز باب .مدهلبا فطوت هلناتک تمدخ كنهبواز ین راهناشنم تاذو
 هرزوا كما هفراعم سک هبا اضعا . رولحا هدزکس تعاس نراپ

 زکسزمتا تدوع ًامومفم زکهسریلک

 « مولعلامولطم »

 : ردشلدیا زیجأت هلیازیجو "هلجرب یعارغورپ كنهواز

 ! قو قلراط هزوس یغوط

 تعاسو و مديد « یدقبح هامرسنوجما هحاصم ی هتفهو « ال

 . مدشوف هه واز < و هدهنعم

 رع « نولاصر هدنفلنسدیآ پذاک حص شلردنبا یراهدرب هاس

 « رلهصام هدتماسح فاتح هدنسهرا رلقوتلوف شلدغاط مظتنم

 ناقج ردق هاواط ندر, « یمسد رب قهر كيهژوسد هدراود

 هدنسهرآ کیک لوقزارباج کیا « شعالخمم هنسهتروا كنهنیآ ميسج
 . . . افق دیدقرب

 ! ه واز هتشبا

 : یدسا يده هباضعا قرا وط ندلا ی مولظم ناقبح همشراق

Sans 



 ۳۷۹ هيدا تابخثل» لمسر

 هدارو . ىدا كامدنخو د ود نامفا 3 عوبشم هلسهحار هزات

 شراو ارز ۰. نمرعت هدهوا « نارو هدار وب ۶ رو

 ء اتش ؛ روبشلرب هلا جاودزا رب تربح نایاش راهبو فیص هدانتتسم
 منو ول تک لک هچارو تدور مالا

 ... كرابملین « یدیالیآ یماروب :لدک ندنرزوا وصر, شیک
 تءظع كرهن « روشوشوق راقوجوج هلتینما لاک هدنرانک كلوي
 راادنام ولزوک ناربح یرړبا . یدروسعوقروق یرانوا یبهناروقو
 یرایتسد رانبداق هدرانک رب ؛ راروبتالبصیا یراتیداق هدرانک رب
 ۱ 4 . یدراروسرو دلود

 ته هرظنم ؟ دنا بةت ییلحاس لوص كرم كوول تدمر
 .. . یدیا تابح یذ به « نادنخو فطل

 ؛یدمنا راعتا یز لوح هعفدو طقف . ككدریک هلوح هنب ارکوص

 كنونلوبان هداکلب « ریلس مک « یدرویییلب رماها هدنقفا هکنوچ
 « رویبدیا اشا یزب رصع قرق ندقوف رامارها وا یک ییدید

 . یدروبناک | هلزمتفاق یهدنما قارب وط و

a و 0 e 

۰ , ۱ 
 ..ا» ۵ وار 4۵

 . ردکمنلک ۱ هللاع یسهفظ و ؟ زیکسمراط یعولفم فوسلف

 مولظم . ا هعط قوقح كلاكذ بابرا ازتسا هحداقتعا

 هضراءرک « هجایوط « هننمرکد لی « هبالوط هعود .زامروط هدلادر "

 هدناهج . ردناع عونر تام هح رکف .رنود عطق ال و راز 1
 یتعضو ینع یربدهنس كبب ترد قولخ یبدتیا ترف هدایز كلا



 _ هيدا تابختلم ییسد 5 ۳۷۸

 "هافاق هدهدارو هتشا « ارکوص ندنسهلفاف هود » : همدنک یدنک

 هلحاس كرهدیا بیقعت ی رکیدکی راهغلاد ارز ؛ مدید « ۰ . . جاوما

 هلرلهغلاد « هدقازوا . یدبا هدکمنا لیکشت هکر حتم "هلساسر هجوتم

 ۰ روسشبداح رلوص هدنرزوا (اق رب نالاق هدنجا یاشورخ “لولو
 ارکونص « روت لغاد هرلاوه هدنزرط یسهمد راقرب ۰ روبنالهحراپ

 یل هجوما تا انحا كيوص « رولوکود رارکت هدنلاح هلالشر
 كنهفلادرب تیام « روللاق تراع ندکو وکر ضاس « ها هدنتسوا
 . یدروسلک وغود هز هدناصقر شود

 خوش ۰ نش هکیدشمالوا قوچ كپ یلهلیرآ ندلوک عساوو
 | ندزمتکر ح ادم « یو, شلوا بلاغهدنجا ههقهقطوطخ یرازوک
 . ییقومرب هدنسراشید كنهرحم هلدغامراب مدا رب نوردلوک یزب یر

 ۱ ر

 ا اهاع ینرابرک ناک ا -
 .. یدشفلوا نظ هفیطلروب هکنوچ ؛ یدلوک سکم « یدید

 "یر یرب هداروا یربندراهنس هقبقلایف : یدیا یدج كيوب هکوبلاح

 .قوج ردقوا « قوج ردقوا یرلاوو ناجرکوک شلمیای هنیرزوا

 مبنا بکیم ندرلاویوب ۰ یدروسیدیا لیکشت یوکرب انداع هکی دیا
 ۱ . .  یدیا كوچوک ندهبلک یداعرب « كويب ندنراناوق یرآ

0 ۱ 3 
 اعز وت یهدارو ؛ قدجآ یرلهرچ, .یدالشاب کمشللز وک هدنجما

 ۱ . یدیا هدهجردر رله ولوا

 «یشه لشپ ابداع هل اح رد ا بل رع كکنر لشب نامز

 E هزات اوه ؛ یدشلا ىنلاح یسهحلاق ناربا رب یلنمز لشب
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 VY ۰ هب دا تایختنم یی.سر

 نوتب ؛ یدرتسوکیفرط غاص هلیغامراپویدید ۰. بارس هتشيا -
 رظانم لفغم هوا ! یراپناما . نایدشوق هراهرم_یهدفرطوا راطو

 « یرلاوک « قلی تیم نیمزهتشیا » : همدنک یدنک ؛ یدیا هفطل
 هتشا ... تکلع رب نوش هلا , یراهاک اورا « یرانامروا

 «.یرلوص هدهنوا هتشیا . ۰.۰ یرهش ابامرجر هلراهلق لقوا هداروش

 با یراق لای « یرللادناس نزا « یزاهل رو ۶

 ماسجا وب نوتب هجرک ۱ ۰ مدرویید «. . ۰ یسهچراپر, كيوص كوك
 اشا دودح هحرک ۱ ؛ یدقوب كلر هقشب ندیراخم نولر هدهنب سه

 ردقوا یلیم تقیقح دیلقت یهدهیبارس تالابخ طقف « یدمهم كب
 لفغم دقوا « مات ردقوا هلکش تماشم هده یاشا « یلتوق
 . یدلکد نکم كمهعد « ۰۰ ؟ افغ : الق هکیدیا

 یایورر هدنسشراق هلفغم طاهر نوکه : مدنوشود نامزوا

 رر زاتع هلا ه رکف هعشعش یرلیعاث برع نایاشای هدنجما یم اد

 نیهزکب هیلاخ ماعر ؟ یدیا یمنک# قمالوا لدفاص رور لاخ

 « ولع هللا لابخ یرازوس دارا عاشوا ناشالود هدنجا اسم طح رب

 ؟ یدربلیبهلوا نکم لصن قمالوا ریسلامیرس یک لاخ یراحور

 هیعبط نساح « مدآ رب ندیااشام هدنجا بارسو رعش نیا رر "یبش
 نوتفم ردف كحهسما سخ موزل هنیسارحا هف تاحش رشت هدیرزو

 < كجهدیاسفتت هلسهنم تمظعیناتناک سافت نوتب هدرولوا

 .. ؟ یمریلبهللوا یعاش مدآ وا هسرولوا كج هلباسح هلسهغلاب تح

 هرام یدمش ؛ قدشلو روق ندنسهامومغم تسوس كلوح

 لوک .هدقازوا ,. .قدرونسک" هدنسهزا راز
 ,يدروبليرسردق هني راک ن هریترلهغلاد . يدر ورو وک « روسواپ



 هيدا تابختنم یمسر ۳۷۳۹

 هقسشاب هزوک هسکره هدیرثأت كموق « كلوج « یک یشره
 ندم وُق «ندلوح ی هتوا «نکرو وشود لکوم و لال یو ر : رولوا

 هنتوا هلعغامراپ « روشبلاح هفمراقح سوهو بل "هاسور یی
 «.ردمرپ م یسارو » : هر ینیدروطوا ؛روسزاییبدآ «یندنک هنشاب

 «یکیشره ۰۰۰ رویبدوداوک « رویلوک « روییدیا شقن یشر, هدنلأم
 هنیرکید « روتفو نزح "هناهرب هنیر, هدیزوت زمنکوت زمتب كرصم
 . روناوا طاسناو طاشت هعیرذر

 ۱9 ایا بین
 هلکوب هکردوید « هطح » رابرع ۰ هری زمکیدید « ینقوم رفو
 یلتاماسم < یلهرضرغ رلهطح . شمکعد « رب كجەلبت هلکوب كوب »
  راجاشرادنام « راقوجوج ناناص ینوص لب هدنجا راتسد
 هداعلایلع رنو ..,. ولع هلراناحر راربهر « رالام < را اقتروب

 هدنوساتسا ر چیه هداسد « طقف ؛ ردراش نلوروگ هدنوساتساره

 هدرلهطحم ضعب :"صوصخم هیهیرصم طق هکراو یشر, شمهلودوک
 هلو هدلاح ینیدلوا راهزالی ندیوت هدنرالا یعوجوح برع چاقرب

 یرازوت كناشاو صاخشایهدرانوغاو قرهلوا یلباقم ششخم رب یلغاب
 ندنل آ كنک هوا « هطناحر ندنلآ یھ زوتوش « رارویکلبس
 كحضما .روبقتج ىتس كعرب ندنتلآ كنکهئوا اهد « قوجوجرب

 : یلقاص هدنلآ یرابیب زوت ندیا افخاو رتس یراناسنا ره
 هداروش ارکوص ندنهرض هزابلپ کیا یرامحس ناسنا كزکیوا

 هنیزوب یلاقیرفآ رب هایس مس هدهتوا « هنسهرهچ اوروار ضایب مب
 . روسرولوا قم

 : حاس رب هتفب یدشملیک فقوم چاق رپ



 ۳۷۵ هيدا تابحتنم ییسر

 یاوتلا رب هلوحوک هدنرانک یراقادود كرلارتابوهلق - هدنرزوا

 - نالیریدقم هدنوک ینبدلریدپای هلیسوه كلیبهیدیا لصاح یدونشخ
 بیر .تاجوم نیشیزاسوب نوک ارا لبخت نیر ذی
 e قدروییدک عطقنبال هلا ىا تعرس كەر ندا

 الماراعغباحیسر یفافشاداع ؛ققركب «ققریتسارا اس هلیانامز

 نوتب كرانوغاو نالوا یلابق قرطم .یرلومق «یرلهرج .یدروییدیا

 «نلاق هدنرزوا اشا یهدیرحا كرهدبا ذوفرابغ باحسوا ندنناماسم
 كجراخ هلیاكنر یهدنسی رحما كنهربت ؛روسدیا لنکشت هقظر یراص

 توک 17 را و ی رولاق قرف زآ كي هدنسارآ یسم و نو

 1 روتر یراهلتک موق ۰ شلزوب ههشوک رر هليا نشو

 یدرو كن هصق وم ترارح ینارذ موق ندا کارت هدرلک رک

 او سر یخی دام نازک هندی مبنا کک
 : رویلاق لوفشم هلبا هیلابخ تیژررب « ور مج نامزوا ؛ روينا
 ندیالیکشت نررز دابدرکرب هدنجا كرانوغاو وش هکر وک هلیوا هناسنا
 « ندارو ؛ ردب راکدای هزر كرصع كوسر یر سه ندهلمر تارذ

 هدنرزوا رلهنادکیر هنیکوش < حاير هحف رهن ندهعیسو هوم

 هرکف « ارکوص . رووروک یرامرات راغ كنهنعارف تاراد نو
 كملک بانج : روسدیا تدوع یرهرطاخ یدبا كيهسدق "یلاعم

 هناعنک ترضح « رازاس نالوا دخ دوس هبصان هنجاوم ءراوه
 لحبم هلعوطم رثا كنون یاب كرام « ناهن راظ نالوا نامالاراد
 ری کیش زی هبارس ر كنه رصم هعطق نوتن به ا اس الو

 یسهعجر تکرح رز لصا ممل 6 كركم ت را راکداب سدقمو نالوا

 نوحشم لیا نیشو مارتحارب حور < رونلک هحور هلساریص -- هللا

 : .٠ة روت دا



 هيدا تابذشم لمصر ۳۷۹

 یسایدد موفر, عساو ردق ییدشنب زوک -- لوح ؛ یفاص اس
 هدر هه « طولو رب هدبز و كوك هن 3 روسدک بودیا ماود س هدنلاح

 *ینایرع و نوت یحاخآ امرخ رب نزکتدحو FAYE زاو تاسر

 تیلاست نیزبس ُهطقرب زسریأت هنسهبهانتم ريغ ترودک كفافآ ی

 باوخرب یشرهایوک ؛ قوب هظقب رثار هدفرطرب چیه .دوبیدیا عضو
 عولط یربدهمادتبا راصعا « فرطم هکناص ؛ هدنجا قم

 ناس « شما دلا یسهقرح هعشا كنشتآ سمشرب نادبا بوغو

 ۱۳ نا یلاح دامر یارک ر دودحمربغ « هم ومغم "یضاراو نوش
 سا

 بارخ ندنارحو رقف « شتاب هموق یراهلک یباجنس اریص ارآ
 . روولوا روتفرب هناشنرب هنتسانم هلتناسنا كرلارو « یوکرب شلوا

 .۰. ! راهود : روبلوروک یکدنز تمالعرب هرکرب جا هدتعاس اقرب

 سقعل یعور وق كنه نوا ARE اض ناراب رب دیدش

 كموق یرلکدنن زک هدنرزوا ٤ یزران ەۋ وتد لوخ لقایآ تردو ندا

 كنهربت هجوق نک ندنرلنای 4 رانمهلکید یشرب هقشاب ندنسیدربتح
 نزد رسر هدنتسوا لوح رانوا ؛ رارونوروک ربخ ی هلس ندنسهلولو

 یسدامر كنر كراود . . . . راررو اعاد ؛ راررو وود هل وهم

 . روسدیا لصاح یول جازبءارب نزح هلسهانتما كير كنمز

 نوتب كنهربت هدم ییدنلکوروس هدنجما تاح ی ماعو
EFFیدشلاف رصحتم هب یدربتح ر كنها كبو نزح  . 

 ؛ یدنابح ةهنشنرب ءولع هلیادوک یابضرب «قاریو فاص .دزقوف « اس
 ۱۵۲۱ یه د نم یدیرذ اپا ا دارو ء "رظن

 همدقم ... قدروییدک هدنرزوا نیمزوا هفام عم ۰ یدروسهتسیا
 هضرا هغ و ینیداوا ررحو دا وکحم راصعاب راصعا ۰ كح رات
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 Vr هيدا تاپ حالم یل .هر

 هلیسبتلبریخ كور وکو ار, یلهلصاف مظتنم فیتوموقول ارکوص . ا
 یسیرجا ار ؟ یدالشاب هکمهلکوروس یهربت نوتب قرهلآ سه

 هلبا هسدعم هفارطر - لصحتم ندنسهمزا یرایار که لو

 . یدیا هدنجما فیشذخ زازتهار یدوجو كراو نوس . یدلود

 یک اماروناپ یهدنتسوا دیری ایا رورملا عي رس . ۰ . قدقح ندراف

 . یدرولمالس یعادو رظن كراو رر ررب < یا كوس كربش

 نەرټ یدمش + لدتا كر نوش" نوتب يهر دنکسا یلدا

 ۰ لی مدازوش راک ۱ رود هدنسهب روا هب وسم هعطق ر عود م

 ر فف : رول هد وا اهد « هدنجا لاک "یدرزر هدهب وا

 راکهم مز ج وع رب een ؛ روباهزاسلپ یاعورنم نوت راک زور

 اک روز روتنوروک یک دروپ هدکلر هلراک زور هدنحا

 «روشآراقار وطهزان هدنتلآ قورودنو بوبر نوزوا رازوکواربق «یربا
 ؛ روقاب هنوغاو نک ندننای« هءربت هلرظن رب هچوق «زیسانعم هاکسهاک
 هدنسارآ الرات كوبو ییا هق رب ندروماح یروق هدیرب هدهنوا

 لرابجنکا « هش یب « راهق وب ؛ رویبرتسوک تسوبپ سوقرپ
 ۴ قجەلوایرلاوأم

 ارکوص ۰ یتوجوج برعر, قالببچ یدیش هدنسارآ رانکا
 یزو ارکوص اهد « نیداقر ناسشاط قاشاب کو هودر هدنشاب

 هليا هفطاخ تعرس رب « یسهزات یودب رب ولوتروا هلا ءایس عقرب 2

 ی : رکیدکی هروح هارومض كي .تیابنو یړا ۶ ۱
 . زرووروک هود یزیدر .ندیا بقت

 : رویکج هعاخ هنوارطرظاموب یناحنس طخرب کهدقفا ارکوص

 قالسج كپ « نزح كپ رظنم ٌهرئاد نوت ؛ رویالشاب لوچ
 . روىلاق



 هيدا تاضشام یمسر ۳۷۴

 كنسهطناح ناب - شياق کیا هدنراسکوک . یدروبک هبهطوا هقشابرب
 سا هر رابط و نانالزارباح - یشیاف كانسهطناح نب رود هلا یشباق

 0۰۰۰۱ تفد » : هلاخر ؛ روشوف هنکتوا ندهرجم ر هلرخأت
 ناسلعر/ ولوآ دلوس و ... یدروسد « ۰.۱ شاو د هنک هوا

 . یدبا یراغ هب ردنکسا یسارو : یدیا ولو هتک رح
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 ,. ارکوص ندکدبا تحارتسا نوک ر « ندکدزک نوک ییا ؛ توا
 ورت یبردنکسا هدلاح ینیداوا قارتفا فسأترب كوجوک هدلکوک
 : مروسدیا

 شاب ترا ناحلخ ۹ ما ولوآ ىم م وا < هداروا

 هدنغافاش هذارو . مدقح هنر 0 كراغ ‹« یدروسدود

 ؟ رونیزک یراقوب یغاشآ هلبا شالت رومآمرب ولوقوص یملق نوشروق
 ین راقاناپ « هدننغآ ینمراب کیا « هدب یار ؛ رووروط ارکوص

 كرومأم فیتوموقولرب لوجوک . یدرویلاج قلصیا رب « روییریشیش
 نامودر, « یسوقوف نامودرپ ؛ روبرو باوج هلقلصبا هني هفلصیا
 ؟روشالود قرهلادربتاح ۰ قرهنادربحغ یرللو ریمد هدنجحما یسهقط

 قلصیا نامزوا . ۰. ۰. یدروارآ قەرت کجهرونوک هراتازوا ات
 ةدنخ یهدنزو 4 زوقاب رامادام هزات نوت هلیزوک نای نومام الاخ

 یللاوز ؛ یدروبتسیا كمرتسوک هراس نوتب یتیلونعو زوررغ
 یدک یک ندیا كير ینارک ٌهثح كلەنك ام هجوق هک یدروناص

 هرکس رومامو .  ردففخ ریفص ناقح ندنسارآ یراقادود
 . یوقو فض نو كناسنا هتشیا » : هعدنک یدنک « رونقاب

 ۱ . مدروسد

 هرانوغاو طوضم «یلماح هتفیجرراب و لوا تعاس چوا ندهلکوا



 هيدا تابختنم لیمسر

 < راراحوا هرکوص قلهدا رب رروط هدنزرط

 « نازرکو نازرل هلوص ندغاص.« هغاص ندلوص

 نازر هدهلوا هاک « یک ولت هده وا هاک

 ۲ كن وکس رهام نا نون و

 ۰.. كتوکلم ضایر یراه زا نوتب « راراق
 . لود اس تسد یا « هنتسوا هاسٌالاخ لود

 ؛ دود ان تنی مک ری ا یق ا

 ؟ یدنفس فر هنر كراپم رازا

 یدسا تمص هنر كروىط ناجلا

 لنده سه ق

 1 هدنل و جم ۱

 كم رلکند «راهدناص « رلهطناح هدنجحما ولوا رب لوس « یضم مب

 كرالاح هدنتلا رلکوب ربغآ ؛ روییدیا لیکسشت رامارها مظتنم ريغ

۳۷۱ 

 نوخ یرلزوک ۰ روسکیا یرلسفل راد ؛ روبلرت یراحاص قجر وبق
 حابس هلبا هلفغم تک ازت ر راناحرت ؛ یدروسرازبق هدنجما لمحت

 قرهیاللاص هدنرللا یترلهقاش یلزیدلای « روک | شاب هدنکوا رامادام

 كيک « هصق كرههتسا هنحاضتسا كحاسر « روقح ندهطوار _

 قرهریدشوغوا یرازوک نالوروب ندشاب هرارتفد < روبرو باوجر
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 هيدا تابجتنم یلهسر

 « راشوف یازس زکیدتک « زکیدجوا
 راشوماب دیفسرس « لوجوجوک

 راقیک

 . راد هدراهنال « هدرللاد یزرس

 « ناغرم یازس زکیدتک « زکیدنک
 ؛ رلاوب رسترس یدلاف شو یدمش
 ۷1 ! ناغفا یب می - هدرلاوب

 رالاووق یرلیوت یفام نالاق كوص
 راراقو

 رالغآ راحوا راحوا هداوه هک

 دهد و هدو اش یاب یا نم

 ۰ . رت پاحس «رتوک جانج ۰ نمس كر
 - : ردهدونغ تعط ناور - اس یا كود

 ! رلهفوکش یفاص هتتسوا كهاس كاخ

 تا ر ه 6 قاراي هر تماشا یا ص

AE E 
 كح « همروط « ةمروط « اتش ناممآ تسد یا

 س هی زیور و

 راق رولوا نازبر یک ر للما ندرلکوک

 راق رول وا نایو یک اخ هد وس ھ

 رالف و وا هدنفاصرب كشوم دابر



 اتش نالا

 < شوحوا یلئامودر « هزرا ضار

 شوقرب نیهلیا بلا یتشا
 داف یک

 ... رارآ یراهیو مایا نکس

 « یسادبش دورس كبواق یا
 « یراهدشن كرارتوک یا

 یسادرف هتشياو كرامیوا
 .یرب هئوکس نیرد رب یدالپاق

 راراق
 ! رالغآ مدسد هناشوج ۹

 « كبلک نلوآ بوشود نکراجوا یا
 كلم حانج هشير ضاسرپ

 راق یک
 . رارا هدرلهشدح نوغل وص ینس

 هدنتسوا رلکحبچ نکراجآ نس
 6 هژابلپ یلکحبحرب قحاف وا

 مد یا یی وو تا

 هزاور هحراب هحراب یدالشاب

 راراق

 ! رالغآ رشود ؛ رشود را 5

¢ 



 30 9 تاتو رسا

 داشعا كدشمنا نس یشراق هضرا تاوصا
 ( .ندممس مالآ يا تیاکش ثب

 « داقتنا جاوما هلبا ساب یدردنا تەجر

 . نزهمج هخدلوا هکر ع نبصر كنس

 یتهالب تارق به ید هناکسا

 : ربظن یف یانعم ی میکس شهدم

 یتیط بل هلیاریفص كدالشبقلآ
 , ریفص ر هراصعا هن یدلوا كارم

 خسارت



۸ ۰ 
 نرود

 ‹ ضارعا هقافا نها هبههقهق یا

 « رجا كرلفساف یدلوا هلق شور

 ذاحما هلدسا هکتلافس قاش

 رینه سسکعهزب . نیک هل

 < راک هموکها دید هدنکوا كدح |

 ؛ ماس هتسدرب هتمدآ داد را ور

 ی راد هارهز كحضم یاهد كدتا

 . ماقتنا غیترب هرصاعم "یناشپ

 ء كاندا حود یداعم نوت هلادح [

 ؛ هلاضف هلدشوق هبا اح ینرکمرب
 كاع قالخا هنسایررب نادند
 ؟ هلاقم كدتبا هلا نينه | بلقرپ

 ؛ كهفساف یدرورب ههقهق لاشوک رب

 . كدصقم یدلوا رو ص ومو قمح فز

 نف هجنس یدکمروکوت ههجو بذک رادید

 , دالك | نسزکلای يت.کحو نف هحبمبظ



 هيدا تابختنم یمسر ۳۹۹

 هدراقادود نانا ندشطع قارتحا وا

 ! ناریح مس قلوص یدتیا یهزت
 هدراقاناب نایالناح « نکوج هلعنو فت

 ناحبه توارط رب هلرهب هرنت یدریلب

 , رازوک یلتم هلرسحت نوخ یالج
 ۰ مومحو رخیسم رللد هليا ديما بت
 رس ناشیر, « ناهد هداشک « هنیسهنهرب
 , موم یدتا هضراوا ندرب هلفاق قلخ و

 كرهدیا فرص یرادتقا لوص یهدنراقاحباب
 : یدرب دلاص هفطل ضرا را هشت و نو وب

 هرهدحا یدوجو یه نالوا تمرح ریدج

 . یدر دلاق «یدروشود «یدزا یرلن الوا فاع

 ندهلدام نوزوا بعتمو یسه یدلروب

 . بارخ یدلوا یثیه هدنایر هصرع دو

 ندهلفاق راز ردص نوتب یدقیح او

 :۰! بارس «ه۱ » رب نبرد ردرکجو شارخ ناور

 ناوت قاس هتسکش الاح هلفاقوا روروب

 < هدساکدیز یافف هلا توکش روروب

 ناالا زکن هللکوت و روتف روروط

 . هداه هلرب هافاق ہاکی



 هيدا تابجتنم لیمسر ۱

 . هدیناهن رکخارب هلفاق تابح

 هدسارطضا تسد كبهلفاق و نوت

 ؟ كرمت هحبس یعایا هنادهاس

 هدناذع رب حور كهلفاق و نوتب "

 لرموراح “یش رب یئاه قیرح

 .  یرردیبهللا په راهافاق و رک
 بوک ىلا دوجو ندراهلفاق ون رک

 ؛ ئش ر.ندیا روضح یب ی ضرا وش نوتب
 اؤر رب هدنسهدامر تابح كلوح

 هدلوح نابز «هدوسآ ناب ام اد وا
 "کیا نابآ لازم دش لا راز

 هدلوک قازوا رب یدتسا فلک هلفاق نوبع
 شود "هلظم رب « افصو نسح ضرا رب

  لالظو روبط رپ هک ھم ناشآ رب

 ! تسمرس به قلخ هک ی راهم ضرا رب كوس

 لالز فاص راس همشح رب همنهز طاح

 تسدب تسدهوشن ناصفر . یرلن داق به 5

 » كي هافاس ضرا یسارا مرا هرد ی

 اقل ضرع هحدیا بلداش هرازجح شوخ وب

 كن هلفاق یدلاق .ز وک یترسح نوبع
 .اضو رورس رپ هقوشو برط لحاس وا ِ



 هیدا نابختنم لمسر ۳۳4

 ی « رواقسب یم زول من ؛ یدشع وئوا یقارتفآ مام یدنک نوت

 . ! نداق یللاوز . یدروسدیا هلسآ

 ,قدشمامهلو انشا هدزعدنک هدنماهط ماشقآ نم چیه هحیکو ا

 0 ناما » : مهدلاو نامز مکیدتیا دلقت یوهوا هدنانای نب

 . یدروسادلیریم هد «... | اؤر لزوکر هعدالوا

 .یدلکو یدک , یدتک ههنولب الاف 4 Ek ؟یدتکوا

 : یدلک چیه « « چه اهدرب

 « یک زکتیدوا هلی نوا دف لوا ها ی ا ن

 هد کم « مدشم وا یمش كدهشر س « مراشهدراف زر نع یا

 : یدک + شمراص هنرانامود توراب یتا یک راک کرس

 «,یزکناح هرس ن ؛ زکش یلوا هنس یمرکی « زس ینوکوت

 كنهشرجوا نب ... میل یزکحورحم حور « یزکحور نوتب
 ناشر, یدیا ككزسوا ؛ زکیوس یهشرجوا . ی یمانشا یمیمص
 . ردزکر اختف

 هکنوچ ... مدهلیوس یلولم بلق نوتب كمغلقوجوج مدهیوس
 كارتشا هزکمالا « قلا ندزس ن ؛دوتسیا كمربو هزس سکیه

 س مروبتسپا یک یمسقر رکورد هرس لوو

 ےب یی سم

 تداعس

 ناو دن یا هتک مر اف

 ! هدیناکدنز یافف هليا نوکس دروپ
 نازوس بلاق « روروق په یک ینابح كلوچ

 0 ی تا ی ی فا اس سس



 ی هيدا تابختنف ییمسر ۱

 نایت زا راکدای ييدسا هر دنس اهن كنسرفسرب 6 رویشالوط

 هح مس E GAD تاکرح تره نوش 3 روسشبلاح ها7

 . یدروالغآ

 ! یدمهدلاو و

 لب هحغاب هح وق سس ربخ ی ر هدنشاب چوا نامزوا مشهد راق ۱

 «ریلسب مک . یدروبقاب ربحتم ۰ شلک نوغروب ندنسهشوکر ولروماچ
 یشآ «زق یتمدخ .یدروبلکب یتدوع یماشقاره كهدک هدهکلب
 نا لگن 1 ین زکلا  رایدنا هداروا یسیه < نداق

 ماباب ؛یدماباب ا مدوشود هقفدر هلملقع ردق قوص و رب

 كوا یک تبسرب نب ؛ یدنآ یماحر « ریسر « اکتمر نوجا 2

 یعایاکش نوتب « ربنالقاص هنسک وک كلوا هغدقروق « ریلصا هنلوق
 E ٤ یدمش . مدردیا دادمتسا ندنوا اعاد . رایوس وا

 . كح هلکهس » یافت مدشلاق مورحمندنسه كرلنوب نب

 , هنرولوا ك هملک اب « طقف . یدراروسد

 ندقاحتو وارب كزان كئشنالبربق هدنجم |كمسلقات « هدمحا نامزوا
 مدالک [ ینیدلژا ىشى یلکوس قوخ كب اهد ندکس رب لزوک

 كر هديا: نابغطو نادوف هرندر یث ناروط ششش هد ۲
 . مدشود هلبا قسهش نافوطرب

 هکمدالغ | ردقوا ... مدالغا قوحكي نامزوا « مدالغا نامزوا
 . مدرودصوص یهدلاو نایالغآ هجزشسس

 ۰ ف رای ناما ... كحهلک قلهتسخ همدالوا « یداب ناما س

 وص زا رب قوباچ ؛وص‹ وص ... قجهغوب یمدالوا راقریقجیه
 كاك .٠



Atهییدا ثابجثتم ییممر  

 ضاس هدهتروا ؛ یدنالبوط هدنلکش هقلح ر سکه «ارکوص

 ینرازوک < یدنفا . قدراو یدنفار یلقراص لشب « یللاقاص

 . یدروسد «..۱ نیمآ » سکه ۰ یدریدلاق ی رللا « یداپاق

 یک روبیدیا تدوع ندراغاط ارکوص ؛ روییدک ردق هرغاط « سس
 هلک هی یلنمامالک 1 ۰" طقف ؛ مدروبمالک | چیه نب . یدرویلوا
 كحوک من : ىدروسەديا علم ندکعد ۳ ! نمآ 8: هدکلر

 رحوا رحوا هدهنوا زکلای 92 يدیتلعا یشراق هایم هدمرللا

 . یدروییدیا توکس + رویلکید راوکنوس ناروط شملیناچ
 ماباب نامزوا . یدلوا اهد یاقشب راقرب ؛ یدلعغاط هقلخ هربادرب

 : هک یدبد ؛ یدیوا اهدرب « اهدر « اهدرب 4

 ۰۰ . كروئوک « یفوجوج كلآ قتوآ د

 ؟ مدنیاسح ینیدلبریق كئبشرب هدنجشا كمبلق ات هدمجما نامزوا
 همزافوب « رویپردلوط یمسکوک نوتب ؛ رویشیش یش نالیریقوا
 . یدرویتسیا قمشاط « رویلک یشرب یک قلقیناقبطر یرغوط

 . .. مدوزم كب « نوزحم

 ادع . مدروسیدیا لاحمتسا نوجا كدرک هوا ند هل مملس

 . مدروسلکوروس « روبکج یغاشوا ناتوط ندلا ی « رویشوق
 .یدرویشب راق هني رلى ور وکه مارت یراسس یروب هدقازواات « هدقازوا
 . مدروسد ۰ . رایدتک « رایدتک » : هیدنک یدنک

Ka 

 یرارشاماح قىلغاط « روش زک « رونقح « رونا نیداقرب هزات
 ینسهمکج كانهصام ۰ روباباق ینیدناص ر شلاق قیجا « روبالپوط

 ؛ رو هروط لؤ لوح ی راراتخاب | ك همك 3 و وس دیا هداعا

 ی که ن



 ۳۹۱ هيدا تابجتنم يل سر

 ؛یدروالوزوق ی رازوک ېدنک ءروسراقح ینایدنمیښهرق «روس وا

 اهد « رولالقوف یفجوج ولیوک رب قالسج یراپ « رفت رب هدەتوا

 . یدرویمهلبرآ ندننکوک كنيشابنوا رب یسیلناقیلد یوک رب هدهوا
 راکت « راروشالقاحوف رادالوا < راشدراق « راپاپ « رانآ به رانوت
 « قلنوفلوط رب یزمرق ,هدنفا رطا كسرلزوک < یدراروشالفاح و ق

 «یلکلوک یغادود تسواهدیر ...یدراو هزرر نکشش هدنراسم

 - یدشلک هرواطشمقیچ هنسواندبتکم زسههش - مزالمر جنک كب
 هکناص ؟ یدنغلاد « هدنغااش یغورمو شمروطوا هنتسوا اق رب
 « قجهالقاحوق هداروا كنوا . یدرونقاب هضوح رب دکار .دایژر

 طقف . . . هداروا . یدقو یسهسمک چسه قچهلیراص « كچهپوا
 را . ؟ هدقازوا

 هحنک ناروط زکلای هداروا نامزوا ن « نوا هل ماس

 . مدکچهلیوسراشراکوا «كجهدک اقلطم مهسعاتوارک | ؛مدشمیچآ
 هداوسناتساالثم ؟ رونوشودراشرب ءاس هنیدنک یدنک وا 6مدروناص

 : هربشمه جنک رب 6 رد لىلعر ٤ هدلاور ۱

 ؛ یدلآ هنغاجوق ی ماباب یللاوز « مابب
 :.:مرایزاطارکوص قاب :.. همزوا یا « ها یار

 «رول وا نوزحم هک دنک نت ؛ یدرواشقوا « رووا ی ؛ یدروسد

 ¢ ر وىليو ت رل شرب اعادوا و مدروشاب هارو كب وا نوڪ

 : اداع ن ؛ یدروسدیا رلدعو « راتح صن

r ۱مروروطواواصوا «معا قلزاماراپ چهك ەس زمتیک ن سرک  ... 

 ؛ مدرویتسییا قلوب هلا رب نوجا قعوقیلآ یوا ۰ كقيا نی هی
TILE 



 هيدا تابختنم یلمسر ۳۹۰

 هرار رو هک مدروسناص . ۰ ۰ یدروسدیا عیشت یرواط قلهلع

 نوت « یراوا « یراناکد یس دعم كنهآ ندیا قدوسشت یرله وطخ

 هکنوچ ؛ كجهنوروب یثبش یه « یراغاط « یرهش وا ینوشراج وا
 هلرازومواهان . یدشمتا لصاح یتیپراخ رب هدمبلقث هنارت درطم وا

 نوش . یدروس دلب راب راوکنوس r PI وا فا کیک یھ

 ندنوب « یسەمالم هعشا كنقفا سمشرب هدنسهرهج یجروت كروناط
 ۰ یدراو یش ارت یک طولوب : لوك رۇم ر ەدەقشاب

 : هعدنک یدنک

 ناهج یناه یشراق هموم تدش كرواطو ۰ یراپ نا

 . مدروسد « ریلسهلاق هدقایا

 یسویعود ؛یدرویلکیکرویلص راصربهجک دیروب رانوااکب هکنوج
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 :یدرشاح هرک ررب راظباض نوس هدنشابكلوب لشب وا ارکوص

 ۔هلواه ن نامز وا < 1( یدروط ا نه یدروط روباط كلونو

 ؛مدروسهتساا یهمروط و « ریاخ ؟ مدل وانو زعم یک ش مالک | یمغج

 شاوابن نکرورو هدنسارآ یراوتلوروک كنهتمارت ۱ یرابس یرو

 هدمرلقاحاب فبعض نب ؛ ددیایلءوروباهد ؛ مدشء ونوایئنش یهشاوای

 ... مدلورو چیه ؛ مدر ودیا سح توق هدایز ندنامزره نوک و

 كوب ؛ یدریقباح هرک رر, راطباض نوتب هکنوچ . قدروط « طقف
 . یاشیراق هنیربر كلەبلغ نوتب « رواط

 یرارکسع رامدآ یلقاشوق ضاس « یللاقص رق « یلقراص ینابآ

 روییوا اهد رب « رویوا « روقص « روللآ هنتسارا كنرالوق

 ندنسهط رب هلک تسار كنيزوب «ندنساکح « ندنراقاناب ندنلآ



 ۳۰۰ هیدا تاش لمسر

 : ردنک رظتنم یدمش مارد و

 ٤ هنسما هضرا كف نو هدرب

 . هنندقم شاشا كف

۷ 
 هرا دېش ماتبا

 « مراشهدراف زص مب
 هدا هدرب هدر كیامز ردق و ۰ یدک ل رک

 ةباکح رب هزس نددص غامدرب نالاق هدنسارا ناست تاقط ییدتا

 تاراشا كنسهنر « وا « یدیا انتتسم موی رب ؛ صوصحت مول رب

 یرلتلوبا قالراپ ناوکود هنیراوزاب یک اض لیسلس رب « یسهیمسر
 رفظمهام رب رمسا هدنجما راختفا لاه رب شملیپاب ندرزو مس - هلی
 یک وک شینک « هدنفس ۂضق یسبیصع تسد ؛ یدنوروک - یک
 لاک یرظن ۰ هلتناتم ناعمل یر هیصان « ولم هللا موجم یاوه رب
 < روشش هناربع ی یننهآ یاپكنن آ رق ؛ یدفطشهنبرواط هلتنما

 ' تحالصهدیرش همریصچوای هدنلوق « وا . یدروسراپوق یراع رب دل
 من « وا . ۰. طباض جنک رب شماموروق زونه ینامرف كليا نرو

 . یدماباب
 كغاحینسنایادلسهمف هلیا داب ثا « نایاب راهجوم لا هلبا داب ریثأت

 لیشیر,؟ یدروبقبج ندنرادهلواو بلق كرهش رب هدنتلا یسهیاس هبلپ
 ر نوش « دوسدیا بقعت یوا روا رب كولو . یدهجوتم هلو ۱



 هيدا تاباتنم لتر

 هه« وا هک هدنسەقرآ باش وا

 ؛ نهآ هفب رب ناممآ

 نزح باتف آ هدنتسوا راساس

 . . . نانوخ هرد هاد دلو و ر

 ؛ هد فسا تاش ر

 هدیدمت لابخ رب طولویم

 . هدجر هلتلست بلک

 هدننب زح هنس كرلغاط

 یشیراد تابح كراون ۱

 « یشیره یضرا مز رولوشود

 مام مش هرطق كوحوک رب

 ٤ ردیازرل ہد ر یه ڭكمسوم

 . . ردنایرک هلشای یلزیک فرط یه

 6 ۹ تہ دی رد « هدباباخ سه

 ؛ رلکیا توکس ردام هحیل یک

 . ردکرادهشعر یجاورا ردا

 : ردیک رضتح یمسج كنهس
 ۶ هدتاپم ف تافاسم وش

 ۰ ۰ ۰ هدتعسط عساو رسا



 ی ی ی و ااو ا یک ی قو چ

 ۳9۷ هدا تایختنما لمسر

 هدکلرب هلرلهال نالقیب

 ؛ رلقارپاب هکاخو بآ رولوکود
 رافال رالوط ربا یار

 « :دکلاه داب یوزاب یور

 « عاض یادزم یزجان رم

 e 6 عادو لال « هد در رولوکود

 راقارب اب وا « هاک شمراراص وا

 رداق ان هعادولا هیون

 رلقارایوا ه١ « به نکرولوکود

 « ریشارآ یکراهریشمه یلمت

 .  ربشاراپ مم هکراهریشمه هوا

 < ردلا فح رر رانشودوب
 « تقر بلاط هکر للا هلیوا

 ؛ تکرح رديا نوجا مح ر بلط

 ٤ ردلمهم یروط هکر لا هلب وا

 ؟ شود کا فانا رر

 . رشود لاله هلا شرع لما

 ندر فرط « لسیت فرط یه
 6 راح بام هتسب رد دنا



 هیبذا تاب تلم لمس ۳۹

 نوصعغ 3 هجا راضتحا هع رص

 ؟ رلیریق « رارق « ریش راح « رهاب
ovr > 

 ... ریلپ راط « و رفاح هب الاب داب

 < نورد روتف یکهدرللادوا 1

 « یراکشنز رس روط كران وا

 .. ! یرادک | هئاردام كرانوا

 « راووب ناناللاص هدنالاهموا

 نغم « نازان « هدنک ار وا

 ۰ ابو نشود 3 نالور واص ٤ ناشوحوا

 دالاو و < زرت 6 هک یون كل وصوا < ۳

 « ینسهناشآ حور اجاج
 39 ینا 5 داب كياووب

 كخوش راط یناه ریلیب مک
 یسیلق تایح راکدا

 ؟ یم ره هالو یدررودل وط

 كحور برطرپ یناه ریلیب مک
 یدیفخم هدنابشآ نالبقی
 . . ؟ یدسما زار ء یسقشع زار



 oo هيدا تابجتنم ییمبیر

 ةعوڅ « لال قاروا » .راو یاتکر یناونء « هدنلو جخ » هابانج

 نونف تور روشنەو سيف 4 ق رفتم قوح 5 ۰ یدامقیح اهد یرامشا

 ۰ ردشع ولوا رشت هدرا هب غ راسو

۷ 

 نازخ یاشاع

 ندنرودک مسوم قولوصوب

 « تاک ین عادورب ریلیغاد

 ۰.0 ۰ تاد » ر قفر« یابخ كب

 ندتعیبط نکو ج زيد هليا فعض
 6 اعد 0 مر زل هسک وب

 . اجر توکسرب " هقهش رب یلزیک

 1 كما رمع در هتسإ با هليو

 قاحن ۲ هلیا ناسارب یرظن
 « قعالک | یقارتفا یدبا

 درب ود مدبهد هلر سحر

 : رظن هنامح همج كمهلبا

 هوم! راو تعارب هد عو



 كب نردلابامش بانج

 لا ٠ زرابتم لا ك هدي دج تایبدا

 .ردکب نیدلا بارش بانج هديماييسرب زا
 اهد و لماکتم كبلاغ خش بانح

 دع یدرک اش رب لکشتم اهد « نیعتم

 . رلیاولوا

 و نونف تور“ هک ردنوجا كيوب
 هد ونا یتهدن دم تاغفانم تامولعم

 ۰ هل رکیدربعت ؛ نالوا ضیرعاراحودزآ كلا
 دماح دارم رک لماکت هرودرب مات هقدلوا

 بیقعت یاوطخ یببط كنبتکم یازسو

 ۰ ردشلوا باتخ ر وکلا ندبا

 O r تصح ش کیا ۰ هل ات وه نعم « هدبانح « زن

 < هتسخو هدیرلیزاب هردعاش رب نایرک «.سشاتسح « ها « 6 بانج

 كراقارپاب ناقاب هرلفاریوط هلرلابض قامو . داوص هدب هرغ « کلن لولم

 ¢ بال د ۰ زرهدناقرف یتتیساسح رادهبارپ طاف < ینسهشعررم یسح

 ۰ یلکشاهد ٤ دودج, طنف « ناشو وف هلراکاکو و AF هل .ساهد نوتب

 را رفظقاط ندراهلک < یک عو وقر ؛ ریشاط یجور دماح ر سا ۱! اهد

 ؛ دتتاراپ رلزبکهد نیمیس « رلایلوخ نمای ۰ راو دجیز « رللوقرهوحم
 یراتبسانم سوسعربع + هجنا کءدنرلازآ 4 روس ینداصت هلیرکیدکی داره
 قوئوس طتف « نانطو قارب یک دوللب رب هدنوا یرلشایزوک و ؛ رولو

 . ردپا طوتس

 تآ اونا كنغامد + ی ًاماع « بادج هلیتیصخشو کا هلند
 « راکتعنص رب یدج « نیتج نایاساب هدنوسفقابطا كنلابخ ۰ هدنسهبهذم

 هراجنک ۰ هکردباباجخا كتا فارتعا ۰ بانج ریارب کوب . ردشارتاکیهرب
 . رد عاشر نایاشاب زونه ًامغر



 : ۳۳ ٩ددا تابجتلم لهر

 نوجا مولوا من « نوما من رلنوب هكمدتیا نظ هلبوا و
 . رارویالغا

 « هدا كفر نشا ندرلنمسای نکشمو نامر هدهقفد وب ۱

 « داتحم ره هتسبا قماعایوا اهد ر, « هدنستته دهم كمولوا

 و « هدنحا كم ولوا « هر ندر « هدهقفد و هتتشآ نکس ئاللاص

 هراقوجوح هاتیداق هاسو هدهنوا زار « هدنسارا هباتسه طح

 یحور نولو « شهدم « قمع هدمبق ناهک ان . مدامهلاق هناکس

 نکشمو نامر « قرهبود اکب لمار یحآ « بادع ر نرتب بوزا

 قوجوج زساباب کیا هلنیداق لود رب « هدکبشپ و شل ای ندرلنمساپ

 « شاوب « یلزک یلزیک هعولوا یدنک هلبا سایر, یتحو نوا
 عمو مدالغآ شاوب

SLAG a Caisسس س سن  

(¥ 



  rorهببدا تابختنم لیعر 1 ۲

 كلج هک ندنرزوا كراشاب نیرات و « راقوجوج ساب وب ٠
 رلکیچقیقر « كزان نالاق ًاحلم یب « دانتسا یب هراهنطروف شهدم «  .

 ؟ قجهلوا هن رلود .۰ .. 7

 ؟ ید راش روصت راه « راک وشود ره نوا رانوا . . ۱ ها

 رابش قوح رب هلاسل چاق رب ؛ راروسدک هتکم ؛ راروویو رانوا

 یرلهحک : روبلاح ونا یرب ؛ روسلاح ناک یرب 4 راز ونتهرک وا

 راوا نکر کید یتشیکید یراهننآ « نکروقوا ینسهدیرج یرلاباب

 دوخای هموظنم ر ندهوف . راروللاح هلل دشن رب ندنبوش
 رابتحشو ندنجوا كنیراداناق نیرز تداعس "یربو ؛ راروقوا ن رب

 دیقال .یرلنوا كرهبرس هرونم تارطق هنسهدوسا تابح كنها

 توم « هلسلاب مشخ. ٌهبرضرب ناهک ان ! تاپه طقف ؛ رویدیا «
 اس « نیداق رب ها یدمش هتشيا ؛ روییدیا رامرات یهلباع ةسلج وب

 تاخو دانس ديالا قلا ء هاخت هدیرظوا و + لووول :

 ندشراق یرلزوک ك.داق جنک هک مدتیا قرف ندقازوا قلارآ رب «

 نوزوا نتروا یزو هلا رب . یدلربآ ندراقفا لوم هلراسسوا
 هنیرلزوک ی دنع صاب راک ءاس هللا رکید . یدربدلاق یهرق هایس

 رلیدقارب یرلهغوق « یراموق هسفد وب راقوجوج . یدروتوک <
 دفرنم رر هرکوص « رایدقاپ هسراهننا قزد یراتشاب <

 یدک هنلوص یر, ۰ هنغاص یرب « رایدهلزابا قرهتقلاق هغایآ
 هلک رر ءاتس هلرلالهدروق « هلرلزاغ « هلرلالتاد وا « یرلشابو

 رادلناد کوک كتيرا هنا ی فا راغ اقاتعاب ندرکب :
 بارطضا هقبش نيع هتسکش بلق چواوب « دوجو واو نامز وا «

 رایدالغا كلرهشل رب هلرکج ما نبع . ۱

۲ 



> 

 ۳۹۱ ۱ هتدا بار نیت

 ندرس « راشاب ندنرازوک كزکهننآ کز کسروییروک ا ؛زکس
 ؛ رویلوکود هلزلهرطق یلاوتم و عیرس راشاب ییدهتسیا قمالقاص

 هغمالغا یرمس اک رکشز نیود یی ارز هدزکلق هدزس توو وا

 هم :هرصوب ۰ ندابنههنایپ ؛انیزسکملس یا كب یتبسو رونیدیا قوش
 . ۰ ! اب » قرهربغاح یاد زککیدتبا ظح ندکمکح یراقسوا

 4 زکمز الف ار هو بیپ ؟ رسا

 «هدننایلس راقحوح نایانیوا تک اس هدنید كن راقایآ ۰ نیداقو

 نکرکود ی راقاریای هدزنازخ یراص راحاغا قالسح هدنتسوا كنئاب
 را « دوییدیا سح رهن وشزاق هنعام ملا ناو كتیط

 . یدرویوشود

 هدنرلالوخقفا « دوعن لوا زارب رلنوا هتشيا هکیدروشنوشود

 جاوما كشنوکرب فاص : یدقوب هلیب طولبرب قفوا « هکل كجوکرپ
 فوغشم اخ « رادوموس یراز ر... اس قالراپ هدننلا یتمیس
 چیه نوکر, یدزار واف تشایور رومر « هلا لا « ادوس

 قالرابوا ۰ شنوکوا اضق خفر هدنامزر زمللکب چیه « زالوموا

 . یدلوغو هراتملط فارطاو یدر د وس یتق یادت ا 0

 قجهمالرپ هلبا هوصن ماستبا رب چیه اهدرب « قجهیملیچا اهدرب

 ..1 یدراشمروق رالابقتسا دومسمونررعه «راشما الخ راه راتوا
 ييا « هدنرانم راک كنود ا وا « کلا پای « وا یدمشن ۱

 گرا نمرب زکلا تا تر وش ندوب ٤ روهلکب هلکحبح هدزعام ۱

 چیه « چیه هقشب ۰ نارسخ تایحرب موکح هفاوا یمام فوقوم
 . ! برای قجهلوا ه رانو « رافوجوح وباي . قوب یشرپ



SC AEA 

i ۳9۰هيدا تابختنم  

 اوس ا و ا 2 هدنتفارط "ران و .یدراو

 یرادش هاتس و هک یدبا راو ید هدلو رب كج ەر دشنکد

 ..یدیا نشم رکا کحبج رر یراندا شمر دشال هقشاب

 ۱9و لر ۱۱۰, .یدرادوسهل وتو هداف راقجوج

 یرلز وک ناقلاق هلبحعت یانعمر هنسهجردیا تربح ناب هن راقد رود تک اس

 ۰ ر هکدندشود یراهننآ هو نوما ه ۰ یرراقدلوا ه ندنرکیدکی

 قمروص یراقدقروق ندکما یتلوروک هدكنسرابدنک یر ندنامز

 یهغوف نالود قرهقاب هسراکوا هغ E یدنک روهتسیا

 ؛ یدرلر ور داود A راروتلاشوب

 ؟روقروق ندقمریدنایوا یزکه ننآ هتشيا ..؟ یدلوا هنهزس توا
 ا راف یفرب هلضف هزکیرانووا « كمهلوک « كمبا توکس

N LA OIL.۰ فوفو ی نرردشک د یزس ؟  . 

 ا ؟زاو یزکتشر نریدک راباولا هاس هدهزک هداشک و حور موصعم

 800 هناوص یزکیرب ۰ هنغاص یزکبر هدهرفس ماشقاره اذاتعم

 ا هدایز كب ندکمکح یراق كزس « نایوق كع هزکرقابط

 شوب هداروا یر كوا < هحنمروک ماتا یعدآ کچا

 ؛زکیدالغآ نوزوا نوزوا ؛ زکیدنالزسیوخ ندهملس ینببس هجنلاق

 هش ابب اما « قوب اباب ! یدتک ماشقاوب اباب ؟ رلیدید هنهرس تقوا
 اهدرب هکیدتیا سح زکیلق ینیم ینہ كزس نکل . رایدید ؛ كجهلک

 [ كنشوب نامزوا .روسوشود زکه تنا ته یرب ندماشقاوا هتشبا

 رويلوشود هدزس قرهلاد هنجما قلشوب رب مظع ینادچآ هدزکحور

۲ 



 ۳۹۹ هی ۱

 یراق وغروب هحنالوا كنابحو < مدابق یرازوک < مدرولوا ؟ ماب

 . مدرو یمسف كوص هلشرب نو اوا « شنک نربنکید

 كمولوا « هدنجما كبشبرب شما پای ندرانمسای نیکشمو نیمرایوک
 «مدر وسناللاص ۲ رادتخح < كره هتسا یماعایوا اهدرب هدنساتسه دمو

 « هدنسارا هناتسم ظحو < دنا كم واوا در نور « نامزوا ا
 < قجوح كحوک ییا هللا نداق جنکر شمک راهاس ددن وا ات

 : یدراو یرلباونا ام كلویو هد كنجوا . مدروک نيف نیم ق

 . . یراقجوح هللا هدلاور نک ا اف ز ونه ىنسەجوق

 دکل رلقحوح < ا رکشتم هدهوا زار ندس نداق

 هراهغوق کن قزیالپوط موق هلیراجووآ كجوک « راشملموچ
 كرهرو یمسش كوص لوا هقفد ر « نن تقووا . یدراروسردلود

 قلعت زئاح هلملع من قترآ « ن نایووا هدنروآ یشغ ظح كمولوا

 : مدتیاریس هلرازوک هناکیب ینهحولو نایالوا
 دن وک یادت نکشو « كنيداق و طقف . هاتسایاترمس « هایس

 « زوکم هقافآ نالوغوب هراسیس یرازوک « ها اس رکیام و
 .ی_راقجوج . یدیا ءاس هدایز اهد ندنسبه یرکفت عضو تکرح ی
 قلکارق كرادکسا هدنسشراقء هیاروا به « روینوروک شم وئوا

 كلوا . رایدیک شبووا یوا هدراقجوح . یدروقاب هشیراهب

 ۱ اس یراقدشاط « قرهقروق ندکمرو للخ هنیرکش توکس

 ف حور ینم یبم طقف ربخ ی ندنسهشهدم تققح لرلب اونا

 < زیبتلوروک )۰ نیسنس « یلوتسم هم لااب
 یبراحاص لارق هدكنسکیا : یدزازواسوا قرف و

 قلشابرر فیرط نزم هلرلال هدروق هلرازاغ هلرلالتناد « نترو



 هيدا تام# نم لمر ۳۹۸

 ۱6 هدملا كناس نرحو ٤ن کلا « قو هسمک هدهجاب

 ۱ 9 هدهجاب نالورواص تاغ راکزور ر هدنرزواو

 ارا كجهلک ۰ شملکح وتروا هنیرارزواو « شعالبوط

 راک زور رب كج وک اجشاح .« راهصام « رلهلمکسا نایووا اراظتنا

 وروق نود هلسرشخر هدنرزوا كرلموف یرهلو وط هشادرک

 ناشیریو یشالتم هدنل | كنامن زستابح زمسشنوکوب هرصهرا «راقاربای

 !كلوا هدنجما كنهجاب شلواو « شوق یرسرس چاق رب ناجوا
 كوص هاللاص هالاص شاواب شاوای یرالوف دیدقو نایرع كره هتسیا

  قترا هدهجماب نوکو ...ردقواهتشا « راحاقا نردنوک عادو ماسر

 یشر, هقشاب ندنرانم دولا متام و هدم كنبراتخ هرودرب شمش

 ٠ .لکد
 E « رکفتوسح ین ۰ هدنجا تیمودعم قارفتسارب مظع

e۱ ۷ را تنددوش  
 قرهبود ینکیداوروس هدنحا مدعرکسرب كمههاسح تیوه « كرهدا

 ارو «)یرانترارق تناسواو ¿مدنا شلوآ ایوک هلا اف *یتسمرب
 واو ¢ یدک روکود رومعایر هایس هء رزوا یراسس ا

 تک اس هیاللاص هیاللاص شاوب شاوب ینرالوق دیدق رلجاغا نایرعو
 2 یدرولهژابلپ ینسهدیاوخ حور كمتمودعم ۾ هب رت هلعام هدشنرب

 :ایوررب 1 رطانم نوو . شلوا ااغ < شلوا قترا

 هب هدمه ور ... رار هد ؛ یدرولوغو هدنحما یرلطولب

 .دا نوو یشیه « یشیه « لامقتسا لمار هل  یضام ءرطاخ

 :هدنجما كلجیهوب . یدروینس ینآ یایلوخ نوتوب « تایح ۀتشذک
 ود « شمشووا « دوعسمو خ.رف « مرحو تسم ندکلوا ن 4



 و ی ندمولوا ۱ ۱۰

 < نعراد « قونود اس . نازخ مور نیک ٤ هدنسهجماب مش

 « هدیرایا اهد « ییراهت رادکسا هدیشداق هلا یعام تلوح رب

 ناشوا نط قحهشیراف هراطواب « كرەديا رخ < هدراقازوا اب

 درههتسیا كعروا ء كمزا قافا شلوغو هدنحما رظنم تسممم رب

 هکوج هفارطا یراسیس راکدیدمو ماهم هکدتک ۰ ناراراق هکدتک

 نانلوا نظ ابهم هفماق یرازوک نیغیابلبا راضتحا ماستبارب « کوج
 ه ۰ رولوکود هدلکش بارطضا للر ناو هترزوآ و

 شحم دیما ٌموشنرب « هنوک هایسوب ! ایضسلطاهچراپرب هن « اضهدنخرپ
 نلیرس هدد وا ؛ یراقاضاس هاراس هدشراف . قو یر كج هدبا

 یرایترارق كنامس هاسوب ایوک رلکنر نوتوب « یرلکلابشب كراهحاپ
 ءاتس یشیه هاش هکردقوا « شعوس « شملغاد « شعرا هدنجمآ

 كچ وکر ب هنازخ موب ملاوب « هحفر ه « سرب هن « قجهللوا نظ
 . قو یثرب كحدیا ادها تاح همز

 هعالقازوا .یستلوغوا دراهارا نانالراوف هد , ۲
 هلبراسسیجح رب کودود رواورب راکدایرف ًاضعب .رونلوموک هثالقازوا

 « كرهیلکب تاح باوجرب ندنعام نوکس كتعيبط بارطضا لومتوب
 باوج ہرکوص « رویشالود یتافا « رکشلانو دیمون « یتشمو نایرک
 نازرل « بوحح ندقمرغاب هدنحما توکسو « بحعتم ندقمامه
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  ۳۹۹هيدا تایجتثم لمسر

 . یدئلیس ندتبدوجوم قفا یشره .یدتا توکس یشیه ندرب
 ,یشر, چیه ...راروناط نروکسوب رلثوشروقوا هل « رهن راشتآ هل

 ۰ یدقوب

 وش نوجا قمقچ هدنجما تیدوجوم مدعوب « كمنکلس ناْیع
 ,شمالاق فوق یخ رد کو طقف . یدهتسدا قماح اب یعدع سوک

 طول رب یجلاکوب . یحیغوب « طولوب رب زکلای یدمیش ؛ یدیا
 هریغاب . یدهتسا قءربغاب ؛ یدروسدیا عنم ندسفس هک ی دبا هدنجما

 .بوییرا یوه نوتوب هدا قلشوب رب قرهشیقع یرارکج 4 یدام
 E یدروقآ

 یرلقدلو شمشقص هنسارآ اياق یيا یامع كرهشتب یراشادقرا
 . ۰ ۰ یداملجا رللوقوا طقف . رایدهتسیا قمحا ی ربلوق نامز

 .رونامالک ۱. رایدید «كسبل هراینامع».یدلمجا یرازوکز کلایكنامع
 قلطموا ینرازوک هرکوص اهد ؛یدقاب هنیزو كن راشادقرا یک شم
 ..به تفووا 2 یدید « ؟ هدهر بوط » هل ررکبد هي هس یيدتسبا ا

 ! ۰۰۰ یدیا هدنسارا یرللوق كنامع الح بوط ؛ رایدلوک



 to هيدا تایحتنم لحس

 .دککود ینهطقن وا كنمشد هرکوص ندقدالکا یتشفوم و
 نامز كجمدبا اف هفقد :یدمش . یدتیا فک یو

 « ...!یدیاه » اهدرقرهقاب هن رلشادقرا هليا زار ناشیرب .یدلکد

 كنسوزاب ات . یدقراص یلوق كنایع طقف « رلیدلصا اهدرب . یدید

 یطالخ .. یدلیروح تفووا ؛ یدروسوط یثر قووض هدنتسوا

 .رایدلصا هنب هليا هداءلاقوف لهر .یدرغاب رارکت . یدراص هنلب

 ی راقالوقیدایرف «..1 یدیوق طالخ » .یداصراصهدنرب نع هعفدو
 : یدالهحراب

 هدنما تیّور مو ا رب . یدالرف ندر تقو وا

 . یدروک شهالراووب كرهلهدنس هدیرب « شلرآ ندطالخ ینوط
 : یدلبنآ نامز وا .یدقح هلوا وح یشه هسردک ندب رللا توطو

 . یدروسهدیا طض طقف . یدلراص هبوط نایالشاب هغع الراوو

 هدنتسوا هاک هدنلآ هاک كرهلکوروس یردوج و باتبیفلرغآ كيوط

 ۰ یدروکح هرامور وحوا یناّمع هلشهدم طوقسر قرایراح هرلایاق-

 ؛ روبهمروک یش ر هقشب ؛ یدیا شعا ئاق سد نا

 ر رکلای نکرشود هلتوقر_ تمواقم لباق ريغ ؛ روبهملیب یشرب چیه
 7 قماقار یوط : یدروسوشود یش

 هلراطولو بکر ندنرانامود توراب هاک - « قىچا یرلزوک
 نیس « یراموروجوا نیلا هاک «شل رس هنهاکن رز یل لوک
 شمقبح هننرظنم قوف یرایداو ناشانساق راناسنا هجرلکس هد رمشح

 یش رب چنه « ةکیدلک نامز رب طقف ؛ یدروینالراووب - كرهدروک "

 فور



 هيدا تاب ییمسر ۳۹4
 سس

 یرلباوئا  كرەدك «یرایا اياد « هبیرایا طقف « قرهالراووب

 - شع,وقیراقان رط « شهوروج یراز وموا ۰ شلذا یرالوق شل رب
 هله شب نوا « نوا . یدراروبقیچ هه . رابدهاکوروس یوط

 نامزوا . یدراقجهبوق هیاروا ینوط « راقجهقبح اما « همت اهد

 ...یدقج هلوا رفظ ربهار هبهقرف رب پوط یم ینیموش « كولب رو شکلب
 اما ینهرظنم ندرکسکوب یدمیش قترا ؛ یدیا هدکوا ات ناْهع

 « یرلهاکنصح نمشدوا نوتوب « راهبت کهدوشراق ؛ یدروییدوک

 شتآ كرهیک رارفتم نینها یک شمرویمهدیا تیافک ییکنس سال
 هنتسیدنک هاعافترا وش راردژا نيج طقف « تهمو نروکسو

 ۳ یرهنو :نوتو هسنازوا یرللوق نایع « یدزونزوک شیشالفاب
 كجهدا شاخودرخ « كجهزا ‹ قجهقص قرهیالبوط هنئدالج هنیس

 . یدروساص

 رلب وط ا یدشعا دصقم فده یرلنوا نمشد یدمش

 رامریددسس قرهچآ ییرازغآ یلشتآ نوجما كما وح یکولبر وب
 بوک هقرف نوتو « یدقاب هنیرظنم ریز هدر لاعع . یدروجاص

 هل ,هرنشوک یرلاس هلیرازوک « روالمالس ینوا شمربدلاق یشاب
 . یدسا نظ روسد « ...! هیرلیا ۶

 a یدنا ر توط . یدید « .. . ! یدیاه » اهدرب

 ۱ ۱ E فارس هبه هسلوا اهد هوطخ چاقر,

 ۶ شوق ا طوابر هتب رانک کای وطاب « هم راد رۇنا ۷

 . چیه تدمرب ناع . یدقبچ والآ ةبرضرب ندطولوبوب هدنجا هینانرب
 خ یدروک مدا شمشود جاقرب هدنحا یرازاق رب نو : یدمروک

 . یدالک | یتققح تشهد هدنحما نا رب



 ۳:۳ هيدا تابختنم يلمسر

 قاشوق ضار هنالاغلاد هالاغلاد هدفارطا كتىداو شەنىغىص هلاىج

 :ةقىط ناقلاق هلی زاورب كهلل وکر ندەس رب نایک ا ؟ روسروط و ۱

 هدننلآ صاقر باحس قاطنو ؛ رویناقلاع قرهلصراص هدنحما هئاوه

 تابح يذ دایدرکز ندراموروحوا ۰ راک ناب
 ناوکود ندنفوخم ناهد كرلاق ءایس هدیداو « رایراوس ناجوا هدنلکش

 رامرر « رارواط نهلرلبا قرهتراش ین رلسکوک یئراق هشتآ نافوط

 .هرص هرا « رلنوشروف نایالحماق یرلاوه قرهلاح قەل صا یک یناوه

 اهد « یراسسورو ىح | ناشالشراق هلسا رطضا نیا كنهطبحم لاج

 هراباق هراباق هلیا اهافوط هجومر ندهقضم هضوحو نوتو هرکوص

 هیلفلغ نل کوب كرهشش هلتمظع شاهد بالبسرپ یلوتسم هراهب

 هبیرایااعاد « هبیرلبا هلته تابح یذ "هلتکر هاس هدنسارا رسکت

 . ۰ ۰ یراسس قایا كرارواط ندک
 - یدروک یهرظنم و « یدئاب هنفارطا . یدیا ءدکوا ات نامع

 هیدکید ین رازوک هقوف. كنت ىردان ها

 !. ۰. نلهنلسهوق هباروا یوطوش راهبقیح هبهتوا

 .یور نازار < یرادتمف رادلد ر كرلت وا بوطو ید

 . یدبا

 هدنارطا كرلوزاب راطالخ ؛ یدید « ۰... ! یدیاه » ناهع ۱

 ۱ هد بغیا وه كب هدادلد كولور نازا سوعو و ؟بوط ؛ یدادرح

 ید اهد هاشورف انقتنا .ءوطخم هدیرزوا شدت ۲

 .نهحبصر, نابوق ندنیلق قمعات هیهوطخره . یدیا هدکوا ات نایع
e4قرتامرارن تقوا + یدزوسد 4  

 < .گرهشود « كرهسروس « قرهسزاق یرلقار وط « قرهشیاپ مراشاط



eیسا ع كب  

 4 روییروکسوب راشتآ هلبا یتاکبار رلکنفت « راپوط هدارطا
 یسهچراپ طولوبر عیرش ردق كشمش ندارا كرلەرت یهدنسشراق

 شاهد طوقسر ؛ روحوا قرهالراوو هلکر ناشفشتا ؛ روسوف

 هرکوص اهد ؛دوصراص یقافآ كاح اوه قارطنار ؛ رویشود هلبا

 .ندنفا رطا ‹ ندنتسوا كنشاب یسجدردر «یسحنج وار « یرکیدرب

 هچراپ ناتسکنسوب نوتوب نانالناج هليا هقراخ ُوقرب - راهلاوک هيا ی
 یا زاورپ رب یمنهج هد.نجا راطولوب راثتشتا, ۰ قرهوق هچراپ
 لاوها هلسس زمنکوت زمتم وا - راردژا ناترمب یراطولو قرهحو |

 ایدز توم

 .تیرفعر هلرلابق هاس بهم ؛ رایدبا بوطرب هللا كولور راثوا

 راقحتت ما لامپ یراطولوت « هدنرانک كنهم نلسک ون هدنلکش لال

 .هدنلکش ضابب ٌهرابقربرب كنیراطباض « هلتعاحیش رادشتا هاکنرب ندا

 یرلقایا «قعامریط هبه وا ؛رلروسدیا بقعتی راجوا جسلف نایال راپ

 « هریک هریک یرلاف نا ایوا هلیرلقا ربط « هلبراشید ةلرما تیافک
 .نض هلبا ننوخ راهزا هرفط هتشرف تاوطخ هالامرط هالامریط

 . یدراروبهتسبا قحا یولع هارهشرپ

 دسر .رایدراص هن رالوق یرلطالخ هل رشلاقوف هلجر تفووا

 . ۰۰ رایدک كرهبهنکبچ ییهبنوب نلسکوب هدنلکش نیکتس دیدس
 "هضوحوش «هدنقوفكراهن قرهقلاق یسهرابباحس تورابرب ندفارطا



 ۳۱ هب ۱ تایختثم يلمسر

 هلرارومناب ناقآ یرضود هنیراقانب ندنسف قالسا تقوا
 بلق هدا چوب « عزوم سکی یللاوزوب « تابح دما اوب « هدذلآ

 ريجنزرب اسرفلمح نیو قترا . یدیود نارکو قیمت سایر روٹفم
 ینشاب نوجا قهروا هرامربدلاق یرغود هیعاشا هلبصا هلصا هابا

 ینسهظفح بوتکم كنيرلهقشابوش «.ییهطناحوش نلک معا یکر وبکج
 تحار هدزار نوت > كمت هاب راقایآ 6 E توزابوق

 نانپاق .بولجا هکدایک ندنرزوا « هماروش ةتشيا « نوجا كم
 بونازوا هو یو هل آ یرلکلرکت كراهارا « هجا كباکرح
 . یدهتسا كلومرک هزاروماع < لو

 و

 زد

۱ 



 ۱ ا هيدا تاب تنم یلمسر ۳.۰

 یر اعر فال ظوفح هللا .كنیراهسمش الوا

 ۳ ی.قاب هراهآ را ندک بوقآ رد راب یرلروءاح وص یدروک

 . یدلکد دناع هرات و رومتاي < زسهمش

 :ناریدلود یسهطناح كنللاوژ هتشيا «رالباراو « رلبلهبسشو -

 ... یرلبحاص كراب وتکم

 هاد ؟ یدبا 4 دن كناحوش 6 هدنحما رلن و

 . ؟ یدشلک یعوجما قمشاط ییرابوتکم هارامدآ و
 هزبص ندنرارانک كنباوا کا یدمش « یدفاب هقاقوس قترا

 ۱ دلو ناالماد هاا ها هس رب تالف مری

 .یدروبقاب هنیرباق قابا نانولوا نظ رویالغآ هدنلآ كنبراهچا
 هرانونوا ؛راش ندنک هسکه بولک ندسک ریه !زابوتکموب ! ها

 وا هم تاک چھ هدنناح تدم اهد کوا . یدیا هناکس

 یسهسکر, چیه . یدیا زومأم هنیرابوتکم كنيرهقشاب زکلایوا
 . نوساوا ینوتکم كجهديا راظتنا کی دقو

 هللا ناربسخ هارو اماد یهطناح ناناشوب بولود نور یخ

 . یدربمرعاهراضو نک ندا ی ندزلهنم . یدزابق بوج ۲
 کوا قرهلوا تابح تسلست هصح ر یسهادرت ترا ؟ یدرولوا هم

 ۱ . ! یدبا هسلوا دا

 یسیدنک «نک هلبرهبسمش «هلیراههارا ندنکوا كنیزوکوش توا
 نوتوب نایالوا یلیصا هطناج ولود هلبرلپ کم كنیرلهقشاب هیون یک

 رویالک او . یدیا ٍروبالک | ینررابحاص بوتکموا نوتوب « یرامدآ وب

 اما « تخم یه « بیصن ی هدنجما كرانوب یسیدنک کی دیا
 یدک تکا ندر رر چسه اکوا . یدیا هناکس

۰ 

۱ 

۰ 



 rra هيدا تایختنم لاسر ۱

 كرار ومغاي هدنرلنوک شق « قرهناقط ی هدرلاوه زای نروکسو

 یر اقایآ نایالزبص ندتبوطر ۰ قرهنرابق ینامح شود نانالصیا هل
 هد راقاقوس هج راک ثمظع رمشو « كرهبلعوروس هدنجما كراروماح

 یزبخ رخ دلرامدا دعیال هیراج هراح هنلب یسهطاح . ندقمشالود

 . یدبا شاو « شهرا یا. نا

 ی رور لما رب نوک سم یاسا ی هس لو

 زا رخ وجر دشالقاپ راق یو اھد زار اک
 ندرا هک ینزدناب باسما کش لام ۰ سک

 ینود « هس نوکو» : کوا حاص سمشیه ناحآ یزازودن ۵ د وط

 ۱: تقحهأوا درو نامز هو « كىروم یک
 ۱ . یدیا شد

 زایرود ۶ ی اع طوطا زمکو رم كوفر ا
 <« قرهروص مسا ندرلناکد ۰ قرەقاب هنماقرا كرلاتب هلرهوطخ زمنلکید
 نالوا موکسح هکمزک قرهشالود هجراتعاس نوجما قلو مدآ رب
 ۲ لف ک

 هلبسهناجر ی فینع لوق قرهالشاب ناهک اب و هتشیا

 ندراباق قایا قیتربب « ناریدشیاب هنیرلکمک یاوا قولوص

 .یدتبا ناروف ییابح ترش نوو « ندرومتای ندیا ذوُه هنیراباروح

 نمتسیا قمالجماق ینسیدنک وش « كرهمهروک موزا هیاجتلا هریمب
  كناکدر یاباق « هاروا ناه « قرهمحاق نوجا فافختسا یزوماب "
 یرازوماح هلرلهاح هابس هدنک وا كنراز وک یدر وطوا ا

 نلیدیا نطا زوقآ هدنلکش یمنیج رهنرب هدنل | كرومنای " ناشاتناق ۱

 . یدقاب هاحبه هن وا گنادح <« نوا



 0 ردع اح

 ۶ كمرک هکاودص ند غ «"قمقج لوا ندنعولط تعشنوک,

 همقلر ؛ نوا « ! قلوا شاخو درخ « قمالاباح < قمشدلاح

 . ! نوجا كمك ۱

 هدراقاروط « قعالصبا «هدرارومای ‹« كموشوا هدرافٌووص

 هلوصح یتتحارتسا كنسراهقشب ؟ نوجا ! قعود « كمهرتس « قاي

 !نوجما كمربتک

 قرهلوا كلات هز یییممسن یاوه « كما تابحراما هدنراتل ارب

 ۳ و ر < ترزق هنوز : لقب نم
 ؟ نوجا هل ! كلو ۰ قلوا مرو « قماشای یکنالیب رب

 . 1 نوجنا كم هلوت

E 
 نار دلود ینسهطناح و هاب وب هکرولوا هنس چاق رب یدنمش

 ههوروس هبوروس هرامر دلاق « ندکمورو . یدراقح ربلآ یاب وتکح

  كناند « شعاصوا شمز ندکمروتوک پوکح یرلقاحاب نوغروب وب
 یاق « قاقوس قاقوس ینراهچراپ دغاک وب شلک ندنرلهشوک هجرلک
 .یدیاشمقس هنسهجردیآترُه قترا توا « ندقمتغاد بوردزک یا

 | شا « قرهناب هدراشنوک هلبوب کرولوا هنس چاق یدمیش



 دمحتم هلالش

 مظع هلا هداعلاقوف تعرس رب یرازو مسج ¢ رلهفلاد بهم 5

 رولو ا ا ندرلعافترا ۱

 نالوا طب ینهلالش « را بتاروک فوخم ۰ رابتلکیا شحوم
 .١ روسدیا لصاح رلادض 2 هو راناحتب دشحته

 ؛ هدکعیا دومص رار فثک ندنطوقس هلتشهد كراوبص
 . روشو هدکمز وار لکشتم ندهد.حنم تارذ هنایالغاح

 نایرج كرهدیا ماسشا هنوک انوک ناولا ندراباحس هدشو فر

 .ندرزو نا الراوو هدنرزوا یجاوما ,I سمش یاض شا

 روسدنا نولت هل راکنر بیرغ یرازاننهت ت#

 "هلالشرب بکر ندرازو « ارح رب روتسم هلراراق هدرظن شیپ ٤

 . لکشتم ندلشحو هلتشهد , شنوکر نزح « اسر, قوثود « دمحنم 1

 ۰ رولوروک تفاطلرب

۷ 

YY 



۹ 

 هخ ور

 : ردیلقر, رکید كبلق رب یدوجو رب رکید كدوجو رب « هجوژ
 E رد ارت یدبا كحور ر < قفدر یگاد كنادح ءارهش « هچوز

 رکید كلق تایسح < ینابهصح كرو رس « کرتشم كرادکا ء هخوز

 1 ردس اکعنا ترم رب

 1 مق كدوجو رب « تابحرب رکید شعا قاحنلا هناحر « هجوز

 ۰ شما تداعس ر هتسرزوا رشب تابح « درجورب شاوا یرکید

 ۱ ون نرو
 هنسهحوز یراسح یاحور ءا ۰ یراتحم سدقملا كناسنا رب

 ۱ . ردبا راهحا

 ۲ شنا لئم كتمان ۰ یندوص رب شما مج كجم هجوز
 . ردیر, وصل رب

 ۳ هیدآ اهل  ندادتس رادم دو و لا لرمشب باق هجوز

 . ردسهده ر رادتمق



 رام رب هکپ لق رب

 :, .! رازازم زورس نفدم یا ! رالف دولا يا یا
 مزس ؟ مروینشود یزس « روییدپا كال هیرک ېب رک هرم ا

 . روالعا

 یزرس 4 مزک اب ر نزح كرس نی ۰ . ۱ راسد فم یا

 تا اکب رک وات 1 مرولوا كا هزرل ندزکلاح : مروسدیا اشا

 , رو دیا تبشخح

 +۰ ٩ زکستابح یاج هرانام هکزیکسرلایلد هلیوا زس
 رلنزح راغ یریکدتبا دهبت و درط كرلنالوا تا بای هشن

 ۱ . روییدیا اجلا هزمس
 هناا نایرک ها یاب زی ناطق یرتتت

 1 رسا

 ! نیراج هدنسدشراق كکیرروصت ! دابنب ساپ كف یا ! نیراح

 ١ ! كسرانمرب نس < روملک راب اکب كدوجو ! كواكاج كاح

 بسم ولو سس

۷ 



 هبدا كا خانم یلی.ر ۳۳

 4 نرسید روت هلا ناق ی رل هفت هدراکفا یالتعا رصع و

 مدنلا رلقابآ هلبا هشهدم هګر چود « تناسنا هدنزانرتخدوا « تدم
 هدشعح قرف یر ندراهدس هک ظع یامعمر و ؟ یمکج هلب زا

 [۱] . دوییدوط قلعم

 كنهحیک یناکرب دوم رب بک ندراراخم ناشف خرود ندشتآ

 باتش هتاوامس داعبا قراراپ هلا هد دش تعرسر ی رلتلط نرد

 6 رويدا

 خرج رب هدسقوف كراتشتا هورز « رانامود طحم یفارطا

 ؟ رادرظنم ببر هل اض كراولع راطولب ندیا لکشت تیثک
 2 روا بلک زاتاکمنا دداملاقراخ

 ندشن |, راعتام یخزود نارققیف ندنسهنس كناعفشتا لج

 روییدیا موج هیارح كرهديا لیکشت رلنالغاچ ؛ رارهن بکر
 : یاد ق2ا هدنجما شب وک ب لتشهد نرونس مکح هدفارطا

 . فو كناکرب ناحاص رانا ردق كحهدا قرغ هرو نافوط

 . رولیدشبا یرلادص

 . یشراف هتشهدو تادوحوم هک ول زا نط ! کا فارطا

 0 . روسدا تزوگت كا هزرل فلاخ

 هنا | رلقایای هيا هد دعاوق كايا ۱ نکر دما لصنهب اتکا ی لاتو [د] فلات [ |

 ین کیدتبا برح نالعا هبهینامع تموکح هلیرکف لاقشا یبرغ ا قردلا
 هرن الات ا «هنیرانمشد هر هب تجوب ندیا لالخا یحالصو حلص دارهوشود

 .زرویاوا ناوخ تال



 e هيدا تايدذنم لمسر 0
 همت

 زسیلناشنرازق « زسردپ راقجوج «زساوغوا « راددلاو « قجهشوغوب
 هارلرصع هسدوحو « قحوهلاق هدنحما نکا کل لر قح هلاق

 ییدنویو هارانامز هلرازوس « تدم رانا و. یا تا
 . قحهلوا ادف هرلنوشروف ۰ هرایوط راناسناوش

 بورا ندراقاروط یراناسنا هجراذولم نوکو : حلص هتشیا

 « یدالوا راردب ؟ نوا نوح برح یادص ناراص هرات

 افطلا شتآ رب هدنرکج كنهیرشپ تبمج قجهلو یراهجوق رانید#
 عاص منم راناسنا ؛ نوسنوس برح ٌءرنان ندیا لاعت شا یکریذپا

 . زاقج هلوا یشو رو تنم فالو

 كجمرو یاوج كلاس و نامر نالوا تل هاب
 ؟ یمحاص ؛ یعرح : قحالوا هه باوجو "

 نالوا قراو لوح كتساس یاس نوک و هک هکر هل وا برح

 نویلیم شب نوا : نوستیا قارطنا یک لش اهد دع ررب هدنرلطولوب
 نولم شب نوا . كجهاسک فالتا تلا نوم شب نوا ناسا

 هاد رب هلیوا برح « قجهلاق زسهجوز : زسردارب « زسردپ هللا
 . رايون هلمل كنز ینابح ٌهنح یسهرظن رب « هک تندم یامظع |

 نيرا : نیس ندری رب نارم یارسنشلک نوکوب ! برک ر
 . . ۱ نکسرولوت نارخ ةدکیام و یساروا

 ۱ هح 5 نوسروک همک هک ردفوخحم رصرص روا ! برح
 «روموط هدنسهنرس یفآ و تیام 2 ول ره روا

 یدال ؛ یدنفید تر طف ؟ روشرتما« 3و 9
 ؟ یکجهنلریولاص ؟ کچ رولا. ى

 نیکی هدنتلآ .تنهدیدنش تابرض ییدلآ ددق ید هش 2 ۳



rrrايدا تاپتنم یر  

 ( ولراو) هدنسهفیو رب كم رات رک بحاصر نامز وا . ردکح

 (من ورتسمرا) هدنسهرحح رب ) نوسیزوسک |) كهاک هن ۹ «ینسه راح

 یسهچراپ كياج وا «ینسهحول ناقوا نامز کیدروکیسهچراپرب كنبوط
 ًم ردقح هالک |

 زاونحور حبص و یناداوا اتع لوا ندشیه كنهب رش تعم

  ؟ ردساکد نکم كەروك ینعولط هرزوا كمهعوس اهدر كحالص

 . یردقم عفانم نونو « یتوق طئاسو نوتوب اپوروا نوکوب
 یر دراهئس ؟ روسدیا رصح هساسا هی كمرحر فوحمو شهدم

 صیصخ هن امسا یاحتا كبرح ر روا تنش زر لوه یروصت

 « راو هشیدنا رب کم ؛ روسدنارکف

 سکه ندکمروس یسکل ناق رب جوقوق هلبوب هتیئدم ناهج
  نوتوب نالوا قجهصراص یلاع كنهآ وب نوتوب ؛ ریلی مکو روبقروق

 .نیع بصذ هقالفا كتيرشپ ریلیب مک توا « یالاحا برحوب
 . ردنرابع ندنرادشیپ مالظ كحالص حاص ییدتبا قاتا

 هدنلا كسکره طقف ؛ روبهرتت یسهلک حلص هدنزغا كنکیم

 دوهمشم رللاثم قوح كب « رانامز قوح كب . راو برح حالسرپ

 دل راهک ا راحالس ج وقروق كا هرزوا تشکا هکر دعوا

 . رولیرق هلیرئأت رحی-

 هجا ندا کارت هدرابود نوکو کرل هدنا ناما مک یزب

 . ناهج هتنرزوا هلکرب كجهشود ندنزغآ كنهفاتخ لود نراب
 ِ ۱ . نوس#ا تمدخ هنیزکرالتعا لکهر هحلع دهاش

 : روبیدنا هدافا ییانعموش ماع لاح ناسل نوکو

 للاها نوبلم شب نوا هدنفرظ نوک شب نوا : برح هتشيا



 كرل رصع هج رلکس ندرشپ حرا هفیضت هکر دمکج هلک نوکرب

 یالبوا ؟نوسلدیا یط ًایدبا یسهلک «برخت» ندارم هلشحا لو ٩

 ع رات هکردیمکج هلک نوکر تیئدم یانیم نزهبرضوا تیرشب نمم
 بارتغا شودر نفك هلبرهفح دولا نوخ كتهناسنا تج
 كناسنا نالوا یسهسدقم ٌهظفحم كناکلم تالاعم ؟ نوسلوا

 یسارالدو رورپحور رجف كتیکلم دومسم موبر, هدنلاقا رس قوف
 لصاو هلمکت هيا طق تیرمشپ ناهج هکر دیمنج هلوا الحا زیرهدنخ

 بوربق ارح حال یندلوا جاتحم قازا ناسنا ؟ نوسلوا شلوا "

 تسدم لالز اق ندیا ثبولت یراقمداب ؟ نوستا ها هشوکر

 كتقلخ یامنا یف یاضف « كضرا ةر نوکوا ؟ نوساقس هدنجنا

 هقهب تلدعم دابوترپ مغ رب هقسب «دناقا ةصان كنه رایسوب
 . ردقجهبالراپ تباحعوز رونرپ

 هکر دیلکدیفوخم دسوب كنيقرت « یربکا مصخوب كتيادم ! ترح
 ؟روشآ دنمک هنیراقایا كرش رکو نالوا نامارخ هدفرت هاکنالوح

 رشب ریلیب مک ؛ نوسقلاق تیئدم هشحوم ةیهادوا ! برح

 . ردقحهلوا رهظم ههاکلم ضف اضف تاحر لص "

 قمشلاح یسساسا دصقم « یرکف ةیاغ كراناسنا رانامز وا

 یاوق فقو ةتمسط رارسا « هتقلخ یایافخ كمهلبرلبا « كيو شود
 قافو تسدب تسد ماوفا نوئو نامز وا . ردقجهلوا كمنا رکف

 , هبوروپ هدیفرث "یولع هارېش نالبجا هدنبرشپ هجون شې, قرلوا



 فورطنه 

 یئشهدهدنحما ی.هقس تاماط كنامروا نئنار شحوم « یلاوئم

 كناراب یرادایرف زیر تشح كراکزور :روسدبا لصاح راسکع

 بنهم كرهدیا عاهجا هلرلادص لصحتم ندنطوقس هللدش هرافارباپ

 روییدیا لیکشت كنها رب

 فیطاهدمبلق رایتاکیاوب . ۰ ۰ رویلکیا هلسهموم# تليه نامروا
 . یدتیا لصاح یشاح سحر,

 رللاد مظع ندیا حتت هليا وروق رب قیص ینامروا « راجاغآ
 ؟ روس دیا لبا باب ی نوز هدنلا یسهناه 4 موج دا راکذور

 رللط زبءآ لابخ هلبرلاض یمنهج راکسمش ندیا كاج كاج یراطولب
 ری مسر

 ى هدنس وشراق كب هنطر وف شهدم « هدنجا كیامروا مظعو ءزکلا

 ۱ . یدیا یلام هلتذلرب بیرغ ملف نکل « مدهرتبن ؛ مدقروق
 مدع یاضفر یخرا رک کیدا روسا دیدش هحرد وا راکزور

 . یدروللوا ساف روىلكوروس هوا

 .كضرا هکیدیا روسدیا روهط رانا فوخ هجزدوا ندنامروا

 . یدرلیرو مکح هنیراضتحا لاح
 . یمنهجو « تفاطلر بیر هدزیکنا تقر ٌءرظنمو مابخ نکل

 ۲ هلسلسرت قاعور هدرلادص قورو < تیناروترب هایعاش هدرلا

 ج

SS SS Sao 



 رازم
 تابح رات هعشا ( هداروا رک « تدا دهن راز

 یأدم كناح « ردا توکس هسلق تار را
 . ردسههدةم كاهجر ريد

 « راردک ؛.رانزح . ردیسادتبا كناق « یساهننم كنانف ران

 كتققح رام نکل ؛رولوا وح هداروا رارورس « راد ما « رالاسخ

 «دیرجن ندتلفس یولع رازم . ردىهاک هولج كتقاخ رارسا « یهانب "

 . ردلام ههیفصترب ردیا بیل هتکلم ییرش
 رازم .ردیا رشن هدرانم یتتسدق راونا ځور نالوا تاح یا کک
  هناتسپرس هداروا حور نالوا دوجو طو رم هکر دعسو یانو <

 ۱ . ردیا زاورپ هارارحا

 هحراب ر « كاتشهد هرفح رب ی هدهملظم قاما راز

 کردار رارخ .ردنگنتزاعنهواسجا قدم ا
 هدتهولا شي هکر دلع رب رام « ردیا زاورپ هدنجما تبسدق تیولع 3

 ! ردیا نارود 1



 4 ۲ ۱ KW ۲ ۳ ی

 ۳۹ ۲ هو و بو ۴ ۹ ۱ س

a.ی شی رد  
 جک او اس هيدا تابختنم سر ۳۳۸ 5 ۷-۳ ۰ ۵ ۲ را 5 ۰

 ۲ هنا- ۰ یذأت ندندادتنا" ا ۶ یفاحش ندننارذک كنا
 e زا مرالغآ : رولوشود یممخو ددرآوش ؛ ایم هلام ۰ كمهم

 ٩ مرهدیا هعلاطم ؛ أتم هلمراشای زوک « برطضم ندعارطضا

 .  زوک ندیا نالپس ندهرازوک زستوق « زسرول « داترآ مارطضا
 ۰۰۰! مرالغآ اباد ؛ مراغآ : مرهدیا هظحالم ی راشای



 مرالغآ
 : مهسل وا نیشن ار

 1 مرالغآ :ردبا رات ی یماشام كيور نیزح «كعولط

 یک :یسازهسا هدنخ رب. یشراق هضرا كنان « یره هدهحکرت روب

 هنارسحتم هدههانتم ریغ قامت مرظن ؛ مرهدیاربس یکاوک نایالراپ
 . ۰. 1 مزالغا : رشالود

 ته كئادوحوم هدروشد بشرب ینبدلوا امرفمکح كمالط

 : رولوایلام هللا همخو تایسح ماف ؛ ردیا تلخ یعرظن یسهشهدم

 نالا یهعماس ۰ كحبحر نالوا فداصم هرازنج ... ! مرالغآ

 نایالغاج هگراکنهآ ففخ « لبلب رب ندیا زیزوت هلیدوا نزح
 رحتم نابوحرب نالاح لاوق نازح نیزح هدنرانک كنهرد « هلاللشرپ
 . مرالغآ : رولوا مالا

 : مهسلوا نیشن رهش
 كنلاع ةناشاکرب « رابتخارب ییدتا اقلا هبیناتود لاح كتلافس

 فیض ۰ قجوجرب زساجلم ندیا تقو راما هللا دادمت ی رار
 مرظنفداصم زفر زسیماح ناشوف هناکلاهم کرا یف هبرالوق "

 ۰. ! مرالغآ : رولوا
 هلتکالفو تلذم هقااس ۰ راوخیمر, شلواوحم یسهیونعم هو

 ؛ مرالغا ؛ رولوا بجوم یعبلق تقر لیفسر, شما تیانج رارتخا ۳



 هيدا تابجتام لمحر ۹
e 

 ا نلشالک آ یمن دا وا هب دمدصم ندرازوس وش

 تاعلاطم را هباکح ناسا هحر هدز ردف هیدمش هکزروب هيا

 ثالام هب هسمکح و ه-دا تسها ر كحهلس هديا نونم یابرا ههدج

 1 ردشهاماساط هدز رونه یلمکم ام ییدمش كنه اکح .ردلکد

 هرکص ندقدبای یتشرات ر المع كنهاکح هدنمهلاقم و هت شيا
 < هنساسا كب هباکح كرەديا حاضبا ینسهفلتح عاوا « یرضاح لاح

 یازایو قوا e هاکح هدلونهن هللا تامولعم یاطعا راد هنتمدځ

 . زنجهالک | ینکجهدی استقا
 0 هلب رل هعل اطم یزمتحز عیطلاب ران الوا ییلام هب هم وب

 رانالوا دعاسم کما تسها شخحب ههاکح یرلکلسم <« راردبا

 ندنتحز هعلاطم ین هلاقم رب هبو نالوا ییسط یرلکجهعا طظح هسا

 - . راردلما هظفحم یرایدنک



 ro هيدا تابجتنم یل سر ۱ 3۹ ۹

 شرلک ینکیا هباند» « حالف نیسح » « « حالم نسح» هرخ الا 3
 هلراهباکح یلم یک « كرترب هدسرای» « یدننا مقار هلکب نوطالف » و "

 هغلوا رشن « تایاور فثاطل »_"هلسلس ندنارط یررح كرانآ هنن

 هدنامز زا كب یخد هدهباکح زرط و ككراساناغع. نامز یتیدالشاب

 . یدیا شا تابا یبراکدرتسوک یقرت رب لوتوب
 یدنا تحدم دما واتفوطع زکلاب ندبا تابنا یو نکل
 كجا: تست هشیرتا هدنصوصخ هاکح فلأت ؛ یدلوا یا
 زواج یهحرد یندلوا لصاو كنهباکح قع زرط راتهتسیا

 . یدیا رلشمهمهدبا

 هنس شب نوا نوا ندنو كن هباکح جرات هدهسامع تاعوبط« زن

 كپ هدننرظ تدم نوزوا و نکل . زروییدیا ریوصت یلاح یکلوا
 هدلاح ینیدنلوا هلس فیلأت هناد کیا رب ید و هجرت راهباکس-قوح

 باک دیدج زرط نالوا نط یحهدبا قرن قوح هدنروهظ كلبا

 . یدلاق هدنسهحرد ینامز وا

 ! رداکد یفاک هسیا و

 نوجا قمریدشیلآ هبهاکح دیدج زرط یهسومع راکفا
 . یدیا مزال E ARE یاد نوسنو < امود ردناسکلا

 یک سفامود ردناسکلا هسوقو اتقوا هرخ اب یدیهسلوا رلنآ یتح

 “وخ گنوج 4 ددیزال هش را یا
 « یدج طقف ؛ راو نمرامدا باتح ندناح لئاسم قسمت ۰ نعراقج

 ؛یعزقلوب هعلاطم پابرا زمآ تمکع
EEهل رهن اکح یک « دنه رارسا» م « نمرکد ینمرق »  

 ؟ زب یمریلسهدیا عافا



 هيدا تاب خانم لمسر ۳4

 یراما نویفقحو نوبلایخ یک زمکجهدیا حاضیا "هدورلیا
 كندا كلاسم کیا هقشب هقشب یراکدتبا لکسشت كناسر و هباکح
 یچهریو كنزا مسا « یوللاخ نکل ۰ ردمانر نلیریو هتیراستنم

 یک « اللملا فلا» « « هاللافلا » و نازاي هطسفس هنسرزوا نظ

 رادرحم ندیا ریوصت هبیرغ عباقو نالوا یلقرف كي ندراهناسفا
 . ردراوتتسان تهج هد نولاخ . ردلمها قلت هرزوا قلوا

 یک :نولابخ یرلنا کوب .روک قرف لوس ردقوا هدیرلرا طّمف

 نادج و کما لاخدا هابدا تسحرب نالوا یواح یمظاعاو ریهاشم

 . ردیراراح هباکح شلوروس ندنایبدا اع رانآ .. شمرتسوک هدعاسم

 هناکح هل ران دم | رامشا هلکل تب ون هباکح E ضدصقم

 « ردلکد كمروک كجوك ینراتمدخ او كما هلطخح ینرلمجرتم
 هقشر ندرلهاکح هدیزرط « یدنفا زینع تالح » هدزمنطو سکعلاب

 هباکح افلاتو یلم قرلوا همفد یجشرب هدهرصرب ینیدملیناط یشرب
 هرلنالوا ورب هما راشم هلراترضح یدنفا تحدم دما نازای

 زد یوم ول ررەسا ناق ومر یارک را اا و روت

 ه ققح قیرط ینح هلو یلاک هجرد نوکو هک هدنسوزرآ ه وال ء

 - رتشهالاق هدننهجرد كرانلیروک هدز یدمش هک نرک

 امودناسکلا یسیاکح زرط كيرغ قرهلوا هعفد یحرب هد
 هل رلهفرغ رب یک نوقازرب ۰ نوهتومود هواق « یارود قوستو

 هسنارف E قحهر ر داراق یرشم كم یللا قرف ههدیرج رب

 ینیداریدتناط هلبرا را كرا یون هباکح نالازاق ناش ندنناعوطم ماع

 یسهاکح هقشب ند « راهللافلا » و « هاللافلا » ردق هتقو وا نامز

 . ىدا ره تعر رب كوبوب هد اعوطم ماع ییتامع نایابوا



 كناسبوت هیاکح ؛ ندنوبقیقح رک « نوسلوا ندنویلاخ كرک ٠
 قحا یجهم ساسا حدود لاوحا قد یرلکدتا داخ ا نمز هننرازتا ا

 4. عیاقو نام وا بو رام هذسل ر Ge كرلبدا بتکموب نمدضقم 24

 . ردکعا نابعت ی رلتیهام كنیراروصم هیرضو
rt 

 ۱۳۳۳ 4 هی دا ٽاپ تئ یلھسر

 رروصت كنههرشب تایسح نیققدم . زولمهنلوا لح هليا تالیصفت

 هح راق كن هاکح نالوا شا هنوع یرب سه هسقوت . ردنلاوا يعولع#

 ندنراهعیا ارجا راهعقو بیرغ بیرغ هارابی- « راس مولعم غ |
 ییدتباعاقا تیانجرب شهدم كنناجرب ؟ ریل هللوا لاصحتسا هدنافدت

 ندا یشاخ ندتشهد كساحوا الثم مدآ وب نوح هن <« روسایروک

 هتشيا ؟ رو ہا ارجا یلراوغ وخر یجهسدیا تاک را ك

 ریهاشم  یراهدام مهم هلون یراکدک توکسم كنازادارب هطسفس

 یسهدرک باکترا كساخر ۰ راردیا اضیاو لح ناتسیوت هیاکج

 ؛یتاقیبطتهلبا حورلا م ۱:۰ نف نوجا نیم ینراقتاس كتيانچ نالوا
 عضو هناشام هلو هدنراهاکح لصاماو . راردبا حاضیا یتابسانم

 قرهلوا كلام هلقربو لومعم ندا « ندکک یراناسنا یرلکدتا
 « یعقص ناح » هنیرارثا كران | هکر دنوجما كلوب هتشيا ءراردبا رب وصت

 ٤ ا اح ندکعا مکح هنغا راتط كس رل هات 6 ندکمر و ناف

 ناریح ا ینیداوا یوتح كنرارتا « هيتعسسو كنراقف دب

 هلیرظن هیحطس راکفا هدهرانالوا ذنلتم ندنرارثا كران « رویلوا

 هاقلوا دض كب هنرکدکی + یقوقشحو نوللابخ هدوراقو ٤ رلبقب |
 . ردکر ک هسیراح هرارظن زمشیدیا مازتلا « یارب

 کیا وب نوجما زغیدلوا هدنتی قعوط فرط رب هدنمرتاوب زب
  یهدارو مزب . زرتسیا كلة همک اح هناقرطب یمطاعا كيدا بتکم "



 هيدا ثاپثلم ید ۳۷۲

 هسصهروک تبغر كللیدءمش مدزب ناسیول هاکحناد نوبقیقح

 «یرانالواسانتم هلسهفرتم راکفا رصع یجحزوقط نوا « كنولاخ
 نالواكلام هتیدادمتسا كجا ملست لوا ندنلم يه یتتقشح تفاطل مه

 كج هدیانودع یاتسربتالخم زکلا هک ی رازام هلو تغر هد رابلن مع

 كچهدیا ادا یون هک ما نط ؟ دویلوا تعاق هلسهجحرت راهباکحب

 ! نوسالو مدآ رب

 مدنشپا زوصرب هلیوش ندجنک رب غیدیناط یکذ كب هدرانک
 كا هدهیاکح رب ردکعد یریوصت كنهمقو ر هباکح هکر لس سک یه د

 تالبصف هدرولوا زآ هعقو . ردللوا «دفو یټ قحهوط ىلج هداز

 یحقیصناح كاهباکح « كنت كن هلخ ٌهوق كنیررحم هسرولوا قوح

 نالوا لاکر میتما EL د داش 6 ردا اضتقا مکح هنر دل وا

 لب را هباکح نالوا تقر رهظم هدایز كا هده سىغ للم تاذو

 كتاللصفت ویو ۰ ىلام هليا تالیصفت عساو ك نوجا هعقو رب كجوک
 هاشم بغایو یدیا هسلس یغیدلوا ترابع ندحور قم تاققدت

 هسلواشالوا قفوم هبهعلاطم یهسف رانا یرلقدزای كنناسیون هباکح

 ی یا نا گراد اف و ین
 یدمش» و لکد خب ا | شما یروصت ناو ر اک

 .روشوادع یسهحول تاح رب هدایزندقلوایرب وصت كنهعقورب هباکح

 هدول .. ! شعا . لوط رب را ندهمقو تالصم هدهباکح

 لاعحا هنعوقو گالقع بحاصر چیه داند نو یفول هد شک

 ولرد وارد « تک يه ند ةع عبقو ل ساس قوحر یحهمرو

 رها هطسفس نالوا ثحاب ندرلماقتسا « ندرلتانح « ندرلتفرس

 ۱ ۽ ر بوس هد رام

eo 3 ۲ 



  aتا تابخشنم ىل ۳ 2 ۳

 یسرضوط اهد ابو كااسبو هب اکحت مطاعا هر هدبوقح رونق

 " ردتقم ررر . روا هجر یا كنه رش تانسح نقفده

 | لوا رصعرب ندنون كلهراس ةتدمنم للم « هدرالنابع هدبوشآ
  1رومشبلاح هایدت یهباکح زرظ نالوا یراتغر نیم <

 تفر پنبه : یر دادو را رع علعقتیال هزب نه رام رته

 قیقد « هرانالوا فقاو هناسدا ؛ یراهماکح یرلکدعا فطع هسدا

 ندنتمدخ كمر دتا تقو راما هراناه وط تذل نده رش تاسح

  6هجوف ندیا اونا هنیرازتطق ؟ یل رواش ران را ی
 هدنشابقاح وای را راکدای هیضام راصعانیمن|ببقمآ ینامز تاکرح هل رایراق

 یمدراهتشرب هقشپ ندنسسح باج كنهو رکهلمم < یرللاصم نریدنلکا
  EITقدقس 2

وم هداعلاقراخ عیاقو ناشوا
 ی راهع 

1 

 تاسیح یهدزب هبیرغ تایاک- نایکچ هبیشومارف رانه ررررپ
 كحهروس 1

  ۱ود روسو رامدا كچهدبا بلج یر و زونه

 » بود ردو .هیاکح راها 8 نداق یل هح » « زق دود ص

 هديا معاق یک. شما مکح ه4مدب تقیقحر

  1تعدمدما ولت وطء ندا هنارا لوارلا یس ع زرط كن هباکح

 _ ربهاشم كناسو هاکح مدقم هس شب ترد یرلتر تح یدنفا

 هجرت ینحاقر ندنرلرثلا لزوک لا كناذ لوس یا ندننولاخ
 یدما راھ ا «

 هل رالا كیدا ناسانشنمف یش نلبناکب نر يک ندرلنو

 ؟ردیمسهجرتراهباکح نالوا كجهدیاملست یرایدنک هنبیراقچ هیلآ
 زرلکپ راتمدخ كوب اهد زر .

۳۱ 



 هباکع

 نیمهدیا زارحا یمهم عقوم ینیدلوا یرهظم هدهینامع ثایبدا
 لنامعهسیا ندکعا رکذ هدنتلآ هلکرب ینجا هدیرب ندنابدا ماسقا
 » ردندا مىق زمکجهر و ینما « هباکح د ملن هنناسل

 . انتعم كلا ء مهم كا كناببدا هیاکح هدندزت رو ابتم هندمتم للم

 . روسدیا لاغشا یعفومر

 یظاعا كنيرصع ردق نافتمرب « میکحرب ؛ سیو هیاکحرب
 2 روش وا دع

  هکلبو ردق یراعشا هعومحمرب كرعاشر یرتارب كسيوت هاکحر
 ار وصت یرش بلق ضابشر ارز, ۰ روش وا یل هلتسا هدایز اهد

 . هدوبیدیا ضرع هلسهمومع تایهیناسنارب سیو هیاکحرب هسرویبدیا
 یلاوحا مهم كا كنهماسنا تبع « یقابسح انتعم كا كرشب بلق

  تابح تار هلب وا راهباکح . رولکح ندقفد نازيم هدراهباکح

 اوب یاح هنرامهمالا كنلئاسم حورلا عفانمنف هکروس وا دع ربشپ

 |« دوسراقح رامدا كلامهبلق ررب « راثاسنا ندکحرک هنادم «رولوا

  روسدیا هب ارا هدننروصیه « هدلاحه ینه رشا لاوحا ؛ روناشب

 هدەراس للم « هکرولوا لو لصن كمها فسأت « یدمش

 .هراناسنا ؛ ناتوط عقومرپ انتم هدرلهجردوب « نالوا دع مهم ردقوب
 Es زللاصم هدزب راهاکح نالوا لفاکتم ینغاط یرلناسنا

 العاهدهجرد كوص كرادلب غ هکز لدیا تفسأت لصف « توا ۰ روشوت

 .مجرتمر, ۰ دوینلوب هدننوابص لاح زونه هدز, بدا زرطوب یرلکدتیا
۴ 
3 



 « اضف رايس »

 هدنهاکن شد, : یدروش ییهانس ال یاضف « رابط 1 علرس

 ؛یدروسدیا مسز رلورتاد عساو «شهدم راد مچ « راهرک .مظع

 قفسه را ت نرد هدنفارطا هلراسمشر اد هدنح ا ناش راج

 ؛ یدروسدیا ارجا رلروډ حیرس < < زلانحا فتطل رلءراس

 ٤ ندی رل هراس رالاع دعل ال ب یدا j e رول یا روت ر اضف

 ہزک ر مولعم ںیغ < هیمطقن رب لوهجم یراودرآ لکشتم ندنرلکیپ
 . یدروییروتوک بوبهلکوروس

 « راد هاسهه ومع ته ٤ مارجا ندا الما ییهاتیال یاضف

 . دنا راس هدنارکس یاب ۰

 . یدروییوق راناق شهدم ؛ راهدداصم دیدش هدنرظن شی |
 هلرهشودهنیلفاسلا لفسا ریارب هل زک سم رلهرابسندیالیکشتیلاعرپ میظع

 هه دحنم هوقر یر یههدناواسراهرد بارخ « یدروبلوا شاخودرخ

 ..یدیا ناباتش کشت نلاف رب هقخاب « ناپ هقشاب هر 8

 هدنهج رکید « را نالوا لصاح ندنرخن كلاع رب هدنهج رب
 . یدروبلوا شح الا هلاع رب یی "

 هکهکنالوج رب هناسحو توم ! ا تبشحهک هکبالقنا رب

 !ازفا تشهد ۱

 . یدلرابا ًاهجوتم هببذجنم ٌةطقل رب لوپحم « یدک `
 « رویدیا ماود هدنساح ربسوج تققح رکف ! تاپه طقف

 . روسدیا رارف اعاد ندنکوا لک تابح زکم وا هطقن وا نکل
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 مازرک ید لصاح قلفوشووا رب هدمتاسح یوکس كناناک
 . مدنبا نظ مدویبدیا توکس هلقاشوب رب نیرد « یداوزوس

 یابض هدمرازوک « هدزیزون یهفماس یطل كنهآ هراهجحوم

 «:يدروسديا ماود هدزاورب هل راعاملا فشخ یساکمنا راکداپ كت

OO TEE e 
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 بویغ

 کی دان سر
 ۰ مروسوشود روزم زح “کا

 ندرلناسنا فاز یر ندن وهو یاه زاوا كرش ا :

 شح تداعس رب یلادواح « رورځور ندقلو هدنقوم رب یلاخ

 . مروسدیآ

 راهجوم فیفخ . مروییدیا ریس یتبط « مرویلکید یعیط
 فنطل هجکدتیا سام هیاق . روینوس هدنیید كمراقالآ قرهالراوب
 . روندبا فطلت یقالاخ ۸ زلوا الا 8

 یرلهجوم ندیا سبلت هلبزیما نزح راونا كبور « مرازوک
 . روسدیا دادتءا ردق هقفا هلرهدیا بقعت

 عامجا هدقفا قرهالمالس هلرلاض زیمآ عادو ینادوجوم شوک
 : روسدیا راتتسا ناشخرد « مظعم هدنسه زا رلط ولب ندی

 راجافا هدفارلا : یدشما التسا توکس ر نزح یاب 8
 : یهراونیدیا ضر ی رامارفتا هنانخ زا

 بقع ورغ نیقلاد نیغلاد كرەديا قارفتسا هقفا قامتا مرظن .
 ۱ ی

 حطس نامز ییدتبا تدوع هدبودیا بیغ ینراف سمش مرازوک
 نکن ر.۰ قارا م یدروک درحتم ندنسیاروت هوسک ی

 . یدیا شمالباق هات وه
 .مدرودەدلاح ییدلوا ثبات هدهنعم هطق رب مرازوک «لرحتم مع



 ۱ هيدا تابتلم ییءهر ۳۹۹

 ( هاسویثام ) ید مظعم كلا كس رادتفا یهدهبجور تاقیقدب و تاعش

 . ردا نیەأت رلت ربش یدبا هنمرتع فلو« هکرد ( ع ون قدع ) هللا
 . ردنمنص داتسا ر دلو و هدهدقل امور هلع ءا

  ایض دلاخ ندیا سیما بتکمرب ه:هبناع تایدا هللا ینواسا تیصاخ
 رلءقوم مهم هلینامدخ لجبم هدیدا لابقتسا رلجنک شا افتفا هبرنا كکب

 . ردرلکحهدیا لاغشا

 . ردشمزاب هد تیب چاق بولوا روئنم یزاب آ هلاک كببدا مرتحم

 رب « عونم قشع « هایسو یئام « یماکریشو یدرف « هدیع : یراثآ
 دكزاب رب ۰ تمد نوفاوص « رلس ندرامع « رارمش روفنم ۰ یرتفد كولوا
 . هسنارف ) نالاق ماال فسأتلاعم هرایاکح كوچوک ضمب رکیدو یغرات
 ۱ ۰ ردراک ذب نایاش ( یخراد و هنو« كنايدا



 كب اض دلاخ '
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 كنا فدا بتکم اپوروآ
 تایبدا ۰ یسایس رب زابنعو یت
 ایض دلاخ هدیماع ع زا دنمیق كب هدیدج
 لب ایض دلاخ هداز قاشع . ردکب
 بولوا بوسنم دن هلن اعر بيج لرب هزا
 عاف شود هدلواتسا هد ۶
 ءرکوص ندقدقج ندنسهبرکسع ٌةیدشر

 نابهر هداروا كلر هدېکه ریمزا هد
 . ردعلا لیصحم لاکا هدنیتکم

 هد رمزا هو رم تهدخ هيلا راشم
 قرهلوا لخاد هلیسب غ «تفدخ» شن مه ۱ ۱

 رو كا رادثفا ی هدهبحور تاقيقد . ردشمرتک هدوجو رلرتما سیف 0 ِ
 هحاس هدمرص وا ( هدیم ) هللا ( یساکرشو یدرف ) نالوا یصخثم ل
 E ردشملوا تادا یار

 ترکف نایالراپ یکرابوترپ مج یکیا هدنساهدرین حانج كمرک ١ داتسا هدنو تور داربلک هلوبناتسا هدعب پیدا كوو وب نالوا یناسساپوم كرايلناتع "
 یاییدا مع بودیا كارتشا هلئانرب یدایم هنسهاسدا ؛یاسم كا
 .یدغو هراروت هلس اعاعش یجردشاب

 نرد + یترلکلهجنا نوتوب هلبرغ هل یر تاسیدا هدزمشگ .ردرلروفن وغیداتسا ؟ کال « تسبروُف وغ « یفص كوو ىلا ككبايض دلاخ 1
 قفوم هسسیک ردق كيايض دلاخ هکدهریدنیا لی هدنامع تادا یتی-اس

 هدایز ك هلی هیافل رهاوج بولوا ه:زرط رب. صاخ هنیدنک یبولسا "
 رب



۳۹4 

 . راکزا شورخ هدنمظن هلغاغ نارد رب

 . شوج اشوج "هکر عمو « کر ەم ر کناص

 . شویجو كنج "هلواو « افو لاولو تبص
 « فوفص یازاو یاهابه دعر رسبرس
 ؛« فوس كانرارش كاج اکح قرب وسبوس

 « نامد لیپ نکفناج نکشفص "هل
 < نانسو ریشمش تبرض « نارکزرک تلوص
 تامجم ویرغ كنهآ مه هراقو سوک
 ۰ تام وند همدمد ندهشوکره ررو وک

 « نودرک خاص لبط نژهتشم راهرعن
 نوم بلف شزههدخ زاها ء راهمدص

 « ورپپ قعاوص شخر كيب هنایره ںیلہتآ
 . وج هثوراو دنکرالود هلتشخ درک

 « رورغ هتسیاش عاش ادا زجعم ی « خووا

 . روصنم یاون هدکناس یاب رونلکیا

 نوچ تایاکش وا « روهتوا رازامالک |
 . نوجا كناهاس دایرف اکس راندیا لخد

 6 اراش بلق که ناکا کلی ردص شمامغص

 . ریکلاع ترمهش کن ردق شمهع

 كسشما شوج یک مظعم رهن رب ۰ هبوا

 ۱ اک توقآ هدر قازوح « هاوآ « طقف

 6 یدم زال نامز هقشب 6 نیمز هقشپ ر اکس

 . یدمزال ناشن توهال اعریاکس

 ا 6996) سس

 / ۸ _ هوا ثابختنم لمصر

 ۳ یا ۲

nil ie anand a: 



 سلب هيدا تایجتن» ییمسر .

 لو زیفیدنوط « ردیلوپ قح « ردیلوبتلم
 لواراو...اشی ۰ تلمیلکو سیآ « اشبقحیآ

۷ 
 یش

 ؛ افق رخ ییا سا ا راو

 « ریشاط یناموب هدملاخ یسیولعدای
 . شارپ تباهم یاهو هی هجن
 « لاقم انیم روا شوج یک ابهص یبط

 . لایخ قابطأ ورالاب یک اقنع یرکف
 < درا نا یال ع ریاض
 . هدنراظنآ یبهفیدنآ همش رروا قز

 ناژوک انآ هقطان ر هرج نما
 1 رابا ر ره ی رادفغش حور هبذج

 « یک هعل نشود هچاومآ ةحفص « رووروک ۱
 سس

 . یصع حور وا هدیدنلب نيج كلا

 هدزاسن وسف ثكلک رنه ضف رد هقشپ

 < هدیزاجا بلزوس ربلک هدجو « رئالناح

 1 نهآ یادص هدنناس رعق رولو وط

 . ندرلرففم هعقعق ناقبج هلرپشش برض
 راهظا رلیآ یک اجیه ٌهزاوآ سکع



 یا تاپتثم لمس ر ۳۴

 قمشوف اکوا « جاتح اکس كەننآ « مشادرف لک

 . كەفىطو یتح یوا قمداتروف « اکوا قمشوق

 ؛ قاب رویناب « نوکلوا « قیچآ اب سکوک هدکشراق
 . نوها شولوا ریارب هسندقماشب زسنوا

 . رالیارویلرجنخ یبهنیس لزوکوا نآ یه
 نر ق یو کی

 < هسراو یسهعلق « راو یسهلک « راو یوط كملط

 . ردراو یزو زم ود « لوق زل وکو هد كّمح

 هسراراف یرو ردق ه « ندشنوک هعو زوک

 . ردراو یزودنوک كنهجحنکر سه یدا زغ وس

 لوب زمغیدنوط « ردیلوب قح « ردیلوپ تام
 لواراو .... اش تام لک و یا اشر قح یا

 . یدردیا یعتنم هبهسمک كاباب هاتقو

 . ندکردب تلذ اکس اشاح یدلاق قوب

 ‹ یدرف یتلم ناناشب ردف رش هداند

 ندکرزوا نوسجوا یزوت تاذموش ۰ نیکلس

 ؛ زأ « قس ینلقامآ ندبا لاماب ینلناسنا
 ام کنکور وس دین هما

 ۰ ؟نوناق یمو ۰.۰ كدروک ینعاونا كفلزسقح

 ؟ كلود یمو ... كدشود هراتلافس ىلع لا

 ؛ نوسلوا رتب قترا ٤: مدهسنوناق « هدهسلود
 .. ۰. تلاهحو مط ید و نوسلوا رتي قترآ

 ا ا ن ی

 ى

OP OE FPS ۹ POT WO E یر ی ی و یا 



 . # EESهيدا تایختنم یلسر ۳۱۱

 یمظنم ردرشب رکف « هصالخ « كنوک .

 توش ء اه « نعت هسلوا لباق هدضام «

 نکشاکذ ر١١ یلدا لا ل يا

 « توکسرب هلبلوام قانتحا قلنوغروط
 « نی هلکنیپ قاحتآ « نیلیا تب قاجمآ
 اقل هتع « حضتتم ۰ فسخنمو حوسدم

 ! اش یذ "یضام ءرهح هتشبا . . قلداو ر

 و روا <« رس روا « مم ر وا « یضام

 ء روص < رغآ « ندنلآ یلربکس بوئوط كلاح

 رخسا یوا « یآ ۰۰ ۰ یلهمدی یرغوط هییآ
 « روندهم هناضوش هک صحتحم قفا رب

 < یهمنلس یلاعت رہ نوجا راکفآ

 , لةمن یضام ههطرّوا فض ىا

x 

 یسقرش تلم

 ؛ هرهق هلا لهج زمغلراو « رتب « یدک
 . زسدیس یرغاب كنطو كرابم یدارعوط
 ؛ هراح هنیدرد زیلالوب نوکوب هدکل 1
 و ز یشادراق ناش یشادراق ناق یشادراق لاج

 ؛ لوب زمغیدنوط ردیلوب قح ۰ ردلو تلم 3
 لواراو هاش تاملیکو سوا « اش ؛یقحیآ ها



 هم دا تابضتنم لیمسر ۳۱۰

 كنادرف یاضف 9 ِ « یک مر روروح

 ! كبايوا رر رر قترآ : یراشنوک كوچ وک

 ۰ هرونراو یقاتشا یدبآ كراقفا

 « یامآ حور هثشیا هلنمرصع . .۰ رونت

 « یلاوهآ لالظ ككل « یراطولو كس

 . هروکشم صالخ رب كشوف هدنجما ابض

 قلطم راشاپ زب هدلهسرولوا : وب نمدىما

 ! قازوا ندنغلک اراق نادنز وس هلکزس نطو
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 یتآو یضام

 تاح یذ یدمش نکیا هکلوک یدمش وا . . . یضام

 نانالناح یدمش « نلوا یدمش وا ؛ نالوا مجرب

 تارطاخ بادرک وا « هفلاط وا توا ؛ دوجوم

 ندهمغوط هکناسنا « توآ . . ؟ رده نوما ناسنا
 < ریاالتاق هریدقت ولو « رشارغوا هلکلوا

 . راخ . .۰؟ ودیمواح یلعت رب هام

 لهسهلوا زب : ردکمهلهزات یاح كلوا

 ك رکف صخش رشب تابح ٤ رولوا راکقا

 راشم رکو یه . . لماکت هلح رب
 كته و رادلمق هلکنوا « ردهمدص رب

 N یمان تارد 6 یسهباپم ف تارذ



 ۳۰۹ هيدا تایختنم يلمسر

 « جولفم نتهلکوروس بذعم یدمشوب « رشپ
 ۰۰۰ جو زع هصالخ ءورذ كح هديا مدآ مدآ

 ۱ قعادلآ ؟ ردافشر لزا « قولخ « ناسا

 هسرول وا حابص و

 « قولخ « هسرولوا حایص نوکر هدهدننکلم ون

 -هیصان وش نتهلسبس كتکلعوب رک أ
 یحن « یوق كلأرب یوق یناردقم

 « قوکوط وش ؛ بونیکلیس هلیسامت زازتها رب
 نوکوا ... هسزاوک زآ رب تام هرهح لصا وش

 نوکلوا كی هنابح مهسلوا هلیب شهلوا نب
 ندنب نوکوا - ؛ زسههش رولوا مطابترارپ
 هدمطبم شوو مورتوک ی « سک یدسما

 هدص ژبو كل هکنوج «تون وا هلع را رم

 نس ؛ رتسیا كمکج هبیضام ینس مرارظن
 : كسا هلکتیوضعو تیوه نونو

 ! كس هدمراقالوق ن الا رولیآ منرت

 راهی «.رولوا حایص < ردقح هل وا حایص ء تو

 <« امس وب تبقاع ؛ نمروس ردق هرشح عولط
 ۰ اوا لولم ٤ زا نوک كوك ىم ول

 ٠ رشپ هدنجما لالم « ردشنوک هشن هنابح



 هيدا تابوتنم لر ۳.۸

 تایح

 « هاس جابتحارب لسلسم یایج نوکوب
 « هایت قابتشار لفاغ ینداعس نوک ون

 «! هآ » وروسر, دیدق « نوغروب یسفتن نوکوب
 تسمه و نال وا

 « نزوب هدنسهنشن رعق كنیرلرهز نوک وب
 نکر لکب هنارت ندنغج وچ ناغوط نوکوب
 « تقلخ هخحنو « تیرشب نایوط ناغف
 نا هلءهراخ هدککوا .. ؟ غ وا كسمیلس رده

 لب قس.نرزسنا یدمش؟ قاب «هحفص یواموش
 6 هنکانب رد كوا مهس روس الريف هدبوت وظ

 هنب « هدالهسهملس وقروف .. ؟ رولواه زا ر نوشود

 ؛ كسرالغا « كسرشربح « نعهلیا لمح
 ! نسراتروق هک قو یمکح كکرللوق یللاوز

 ‹ دربریغاب « ررشاح هحقدتوت ینسیش یاموا

 « ربغآ ندکرازوموا ؛ كسزامهلوا صالخ طقف

 < ناددز توتا لف لا ا نمد یک

 . رمثٍ رم هتشياوب ... ثكسکج هنیا قوي هراحو
 ؟ مدالوا « الوا ثراو نس همهز و « راخ

 « میدآ هجشینکرب « هکرلرویدیا دما « نیراپ
 EE مدامالک | هدكي یدرلروسد هود شالت ا ر

 ؟ قجهرا روق ینابح



 ¥ . هيدا تاپجتم ېلمسر

Tie 

 ۱ هج ران وک رلیزا رقحم هدنلآ چیکج

 ؟ نوجما قلوا بيهم غتر یسهچداپ كيلجرب

 ؛ نوو هدام یر رک ها هرکص

 / هحنکشا ن زحهب ۱

 « رولا تبمهارب نوکر, یسهجراپ كيلجوا
 « یلالقتسا سراح رولوا كموق ر هجوق

 ا یا ترم

 , رلاق هتسباو کوا

 « ماوقآ ناش یا یدبآ ی نامزوا

 نابع هدتیج راهفدب نس نامزوا

 < نارسخ كسرررو هبیدمت لها قرهلوا

 ماک اپ 11 نامزوا

 ؟ حالف سحر, یلهیشت ریلک هلکقوش هبلق

 ا هناروخف هحقدقاب اىي

 < رفظ قرب یا اکس « ا ا
 0 لئاش یا اکس

 بسوی چ سیب



 <  TSO ۰.۷ئ ۲: #  .۰

 1 نکر ایا تحابس ورپ هلابخ بولوا
 ۲ ؛ مدیلالم هنس كن هملظم روهد

 مردک بودیا توکس نوسلوا قچهقیقدربو
 « هدنلاح یتلکیار « مراپود شاواپ شاواب

 . ندمرعش للع را یرلادص لاواق

 »نم منمج

 هدنبادا حابص

 رک هللا .., رک | هل"

 تعسط پوک ؛ یولع تمصرپ
 . تدابع زلیا شومات شوماخ

 .«. رك | هللا .., رک | هللا
 !اوع بوک : نالا تمصر

 ؟ لظمو راو 6 ادس و ناهب

 : اد قالخ رک ذ هدکما

 هد. رک هلا کا

 . تعیبط بلق : یولع تمصرپ
 ماوع حور : نالا تمصرب
 « ماد قالخ رکذ هدکمنا
 . تداىع ناشعر ناشعر هدکعا

 اا از گی ی

î 



 ۳.0 ۱ هيدا تابام لمر . ۰

 ۰.۲ لاح ردنا نظ كجهزآ ب هدننلآ

 اب مقس داما هر ناسا داشت

 ؟ نی ات ۱

 « طوطخ یو كیر ی « هدهحفصوا نالوا روظنم

 .:. كلئاه ثوم ردیروآ هشدخن لاک

 هراناقب ندنسهرچ وش كروص نکل

 هرظنم یئدورب و ردذع هجرلتوا

 . كلك ضارب ناوک هدنمس ةنیسرب

 درو لی

 ردنداعس لشیرب رل رکا هراهب

 ؛ هدرابغر هجو كباووا نیمسهلوک

 وانت گیت قرفّتسم « یک رویوا «كيوک "

 . هدنرانک كياحر, قافوا یابح نو وب

 توفص ردیارشن هقافا نونوب نقاب « قازوا

 ؛ یفاص لکو یممصوا كتعسط

 ۳ تقفش رب 6 روفو 6 نیغلاط تب هشده رز هد اپوش

 . ینارطآ هلیرالوق ردیک رویلقاجوق

 مردیا ثکم هقفد چاق رب هحیک ره هی وک وا
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  ۵و  AAT ۳ e 1 ۳نی 4

۳ a ۱ 

 ۰٩ رارویناقلاح هدمت بادرک وش هلسح هل « لاما

 ی 9 ید

۱ 

 ۱ رب ااو فوم ٩ فرق ل هلو ءا
 رس ر اپ ۰ هکر دشع كنیراتوص وا نوئوب
 ۳ ؛ ززک هلب رللآ هدر نوجا كنا ینادخم
 ! نوحما قعازاف بوریدلوک « نوجا كمنا قلنخم
 ۰. . نوجا قعاق هناح شارغوا ء یراتتوص یللاوز

 ؛ ثسکج هلوک طقف “رولغا كجا « هتشبا هلون و

 | كسکجهلوا . ۰ ۱ كسلکد شعاص ىا نس اب

 ےہ یک ت تک

 را راق

 تانوکم ررثت هلبا درس رارظضا

 < كرلراق هدنشلا

 تابح یقافآ یک دمحم دودرپ

 « كرلرظن یشاحیتم سنالناح هدنشس

 ۱ هاک هاب راماط ضایب « هلیراچاغآ قالبج
 هو لوصحم ۳۹ ج

 ۱ ءاکن ؛ رواوا تاومآ رشحم دودح یو

 ...هقواصو لا مهد هل را مشت

 یرخاز حطس هل زکدرب روقع ًاضمب

 لا ی هدشک و
 یهاظم به ذأ هنا رخ رغآ 5
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 كي هطوا شوب یدمش ؛ یدنوس نو و

 هدیرادچ نالاق ل من

 ۰ روسدا شامترا کل وکر هعا

 فح دوجو ر هدقاک اراق وب

 « روییدیا شالت « رویقلاق بولک ا
 . فیوخت رولیآ هحفن رب یوا

 دواآ نقل یادص ناهک ان

 « یکم نينا كمي وب
 ( لرد هلکیا یعالظ فوج یدزک

 « دود « نازح بودیا سکع « یا مکجهتنآ و

 : دره هاکید و زوسکوا یداب

 ین رب هکناص یدنشوس وا

 تسمه یوم سس

 رلرجملاب

 < یرلهنس هرهآ جاومآ مداصت قا“

 « یراهتیزخ نوتو ترا ع ندقساق رر
 ؛ تاب جابتحا رب زمنکوت و قسیاق راب

 تابح نابعاس وزو قاي < نقش وق وش :

 ب تام ها دن ص كنبراغا رو تست ک- ل

ect CT f 



 ر

a 

34 

iS 

۴ e2 e 8 

  aaناو ی ۳

EIT EEی  

 یاوغرآ قس كماعقا ر از اس

 « بش هابس تسد هللا ژارتحا نکرابرپ

 بت للت ر کز اوو
 . ینارک یاپ هراقفا رولبا قوس

۱ 

 باحس رب یئام نیقای هب وغ طق ات
 ٤ يراناشآ رزویب هلراهزم لشبآ

 یرانابج رتسپا قمالقاجوق نوتوب ایوک
 . پاسآ رب ندقازوا هلبرلتاناق ن وغروب

  رتهلکیا ثارطا یسیس لاواق رب داپ

 ماش بب صع داب هلا دو رس ون هد اب

 ۰:۰ مارضرپ جاومآ ریشورتت هدلوک ۽ هکدیآ

 : ردا لوکس و كما « ماعقا
 نزج رپ دابر هلیا دورس رب هدنلاپ
 . نزهجوم هدمیلق هری رولوا ًاضعپ

۹ ۰ 

 ی

 ادا یا وچ دا درا
 مدیابع رپ توهم نرحب



 ۳۱ هیدا تابختام لمسر

 هلدح هام ر ناب الهجراب هدقفا

 .رونلحیماق یاح للد یل بولک

 هلتدورب ازنکلمحت و . . قوعونم قوعوص

 هلل داعس یا ی بارخ قجوح

 هنیرطعم هيس كرل هل واسوس وا .

 ۱ ؟:یض_رونکیا ک ناسا ر هتشا ا راتاقوق

 ؛ هیرللوت یرک أ وش « قالسچ وش « هقسبص وش كفاب
 یسعاسم هصح ... نبات یا

 ! ی هتسخ و هاردصوص « كراو « هتشا ردک رس

 نام درد

 ۱: لاره لصف هدند یا ء نس هند نار اک
 ندرللاد فح ۲ سسحتم كفبدرق وش

 ۱ « راقارباب یللاوز « مروتم كکیدکود وش
 ما تانح جم یللاور هم

 ۰.۶ رالغآ « ردیا درد راهظا لحان ڭم رل

 « لابج هلکراسس دولا مع هسلصان نوک وب

 ندراق بون هلنفک تعسط مسج هدنپ اب

 « راقامریا وش راکوط « رظانم وش نوتوب رولوآ
 اس

 ! رالغآ لالم رب ع ا
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۲ AG و ۹ 

 هیدا تام تنم لر

 روضح ی ۳ ترش نبسالاف یمورح

 .۱ رو زسهلشن كي یخز ر, هنهک وش رایا

Ga 

 ناضمر  Eیی.

 یسیکشت ةحو رب یجآ '... قوغوص قوغوص
 ؟ حایر نينا رک < كنابح. بلق هدنلوب

 ی یک دادهزرل هزکد ۰ .۰ قوغوص « قوغوص

 ..حانج زازتها رب یراط هرلکرو ردیا

 . .حایس كوجوك رب هدننلآ راهرواج اپ كىلد

 ؟ توکس «۰۰۰ هتشيا مربقف نب ؛ رولوا هن « رایدنفا»

 مارا فور افو رپ «..۰. كجا <« رایدنفا »

 « توه قولوص قحورواپ ؛ زون ايدا

 3 « ماحرتسا یادارب نیزح هدرارظن

 3 . . مالس هلاخ نرم رریو هللا قالوچ

 . ردماشفا كرام N رداضمر ء رايدنفأ «

 ! هان رم ىللاوز « تلافس لفط یللاوز

 « ریاخ ۰.۰ هتشيا مرغ نب « كجا « رایدقآ »

 هافر و زازبعا تانا نک نقآ نقآ

 ۰ هارکتا ندادص قسرپ و « یلریک و ردبا

 رومناب رب هلرهبرض یصع .۰۰ قوغوص « قوغوس



 ۳۹۹ هیذا تابختنم چو

 ؛ شالوط هدقرا قا و

 ؛ شآ ییمردس « الت یشرع « چک یشرف
 « رک ریع هداروام راوه روک

 ... لكنا اهد ے ارتجا د الثعا

 کا اط شرار ت ۲ دا
 . هن واځ ر رس كط وش

 ,  كنسو « ریئالناج کلب زاروا
 نيا فالضفو « كتم < كتحز

 هنیث هتسخوب « نطو تبلا رایوق
 ... ! هکهصان یلرت هسوب قاحیصرپ

mee O em — 

 | زلو دما

 ؟ چیه یعرولو دما ۰.٩ نیجما بابش رد هن كلو

 یلالذ كرضخ همشچ وا رشب یناف
 یلاوز مد ره سهما عرج نآ رب
 جدنم هدننابح غسن وش ندیا لبجعت

 كتوق ناه « لصا «یشراق هم ومس ناخ : 9

 ببرفناج یناه ؛ رولوا یضیف نیچ هباشو
 برصت ةر وش ردا لاس راهزا
 كنلج وا ...۶ نپل راد هشدخ داظلا



 ۱۳ طب لر ۲۹۸

 توق كوس لا ردقح « ردةدقح

 ن رای همشو نیو رتی كوبوس نود

 كس راي یآ ... تقشح عشعشم رب

 ج هشب راج هدنسودرا بالما

 ! قح - توق : هتشدا نرکوا « نامرهق

 اور, دکل روتسدو و

 : اولو ردبا جو یاید « ورو

 ناقلاق « نشود : قاب هرکر هود
 ناقاب ؛ یلقح هدنللاد به

 ؟ هلعشرب هلآ ندقح هنا

 هلس هدحیلق نربدک شاپ هقح

 كحلف كس طقف ... قح نایالراب

 ا نیساپراح اي 6 ناسا رص هقح

 نب اساسا رفظرب مرلکب
 ندکلق هدایز ندکحلق

 دولا طوقس « كوروح كسنازيب یآ

 . « دوعص قاتشار « ندنرالوق

 ؛ چسه هک هقرا اقاب « یو نالیربص

 | جیهت نیس هظرب ینس
 . یرظن نارودل وص یالخا كوا

 س ! یراقو اعاد ء هدک وا ااو -

 . كزاورپو منع نامرف هتشیا
 لزاجاو علص كالفا « تک چوا
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 ,.قلتوغرو دنیاو چه شام و ۴ 1 . ندكمزا قح ه ۸ تم ِ ,ادج را یدالوا مدآ
 . قورو < تاقو ناه < یکشنرب ۳

 راهراق نوکو ۰ لکد ییاک هدوا . شمردصوص هاشاط یزغآ نیید « ! قح » ؛ شمروو زوپوط « شمهمریولآ قورعوب
 رام موق رمز رازکدو
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 ؛ هللوک رای « زو, طر « تافوطرب
 نددت و نا هلل لز کف ا ق

 ؛ ثسروبا ملکن نیو ق لهسرتسیا هلیر زجاع اهاد

 رهلروک راداق یدتب و 3 كسس هلکتغالب روک كا هد نس
 ۰ رزرو شرد ۳ هل رام رب ا « رلکشمش هاش و كسراقایو 7 1
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 . . رولو هدنکوص لا قح نایارآ

 هد ی تابام ی

 ( ربذم « كبزآ « قیرف , كسراش و ن

 ؟ نوخ را « هح رش ین هوا كرالأ

 . نوغرو نون وسو « هنشت نون وبس وب

 ؛ راترآ « رازوا لو هحقدلرؤب نس

 ؛ راترب « e شاط « رهلشید لاج

 .. كهجراپرب هدنکیدره ری ربح

 چ
 نجما قعاق یلایخ یببثاوا
 . كسرهاکیاو « ربلسرم « سا

 ن رای هساکد نوکوب « نوسحوا نوسراو

 .. نفاص ال وا ردکم 6 رتکتدوا

 ؛ راقلاف نشود ؛ رراو تا ناشوو

 6 راقآ هلماد هاماد وص ندشاط هراق

 4 رولوا لوک شوموکرب هرکوص « ریکیرب

 كنضام هلکید هاتمرح ینوب

 كنس هک ل یب هدنراسس نرردوب
 . رة اشا تكتک اس ی[ نوبوب

 روص « یلاع هتشورس په وقوا
 AREN رارسا نوو

 ندنساه كنعون « قاب « اکس

 : قجهنواک آ هن شب نکردیا ثحم



 ۴۹  هبدا تابجتنم یی بر

 « نش یک لزوم اماد كزودنوک
 < نوسلوا شوشب راداف كفاص حوو

 ... نوسلوط نج ۰ كحج رب كکيدک .
 تابح ! یوي یلفرش یا « عادولا
 تاقع « نوئش طقف ؛ لو شیراق ر

 . ریال وا ء کو نار یه نوت

 ردت نو یر لا
 نکل ؛ رولوا فوخ اضعب هحیک
 ناش 2: لوا دوغ « لوا رونج ست

 راشوف كوو . ردوم وا قلوي

 ارا هغربضاف « قو هللا تلف
 ؟ e لقاح به هک لو رب هتشلا

 .. نس ندلو و تدا كسكج هک

 ء نوغرون ككرلقایآ تیک
 « نوخ كرغاب « هح رش هح رش كرالأ

 ء نادنخ لزو « قبحا كللآ طقف

 ناتقآ روو ضف هقفا كرلز وک

 ... روحسه « بذدحتنم هب يلح ر

 روارون فبطوا « كسراشوق نس

 نیفلیج ! ریشالتازوا نکریشالقا
 « كسرالقاحوق نس هلکل امر

 < فومسم ء قنحا كرالوق ؛ داجاقوا 7

 . فوم هدفازوا ات < ا 9

 ٍ ۷ رنک مت برو



 ء یراکفا تاساک شالوط ۳ 3

 هایش یناه ؛ یدناب هلرادوا یناه

 « هاس « هتسخ ؟ یدربک ندکجا تروق

 ؛ قجهراص بویالغاب یدمش مک ینس
 ؟ قجهرانروف هدبورو رلافش مک

 ٩ كن-هدکشاب راهغراق نودوش

 ؛:ك.هبلضز ر داماران و « هلیوش

 ؛ ردلیب ۰ نطو برطضم یا « هلیوس
 . ۰ ؟ ردهثس یلناق کناه كکيدکح

 « جوعم « راط هلبوب هتشبا دیکوب
 . چک وروب نس « یوم یتراطش ی
 ¢ لا١ ءار ء الاق هدلهم و نس

 . لیتاقو لوب ینابراک اضرب

 - ! یراقو اد ء هدکوا اباد

 ندنوقو تابح « كلاهترپ
 « نف « تعلص : اقارب هاهسرولو هئ

 ء دضا ۰ ترانجت : اشعا « اا

 . دم یه هدروب وب « مزال یسیه

 ؛ ریتک القاجوت ایض لوب لوب هزب
 ۰ ردندکم«مروک یفارطا كمشود

 ‹ كەجىك | یو یعوهس ى ۳ عادوا



 . 7 هيدا تابش 7
4۳ 

 قدا ... 1 لدلابوط ید قو 3
 كجهدک بولوا بارخ زسمقابو

 ! كچ رک طقف « قولخ « رابش یمآ

 . ند ( ویشیوط ) لکن نوکر, یفاه
 ۰ نادیمرب یتسوا لو ؛ قدروبلک

 ررقو « ولو « یاکا : كدروک رانچرب
 رورفم « شمهملک | چیه ؛ چافا ر

 ء رصع ل۴ هکلب ؟ هدووکرب ةجحوق
 « رغآ « نغلاد « هاضف هدندنوا کلا

 ؛ شک بوزوس رر زسسیغباق
 <« شملسکوب هلیوا « شابرس هلبوا

 : :ناماط 7 راه
 منو رک هدجیس ویا ساب

 1: ردنک ردنا ر هلتتشخ ینوا

 « ردیقانم كلوا به ناو
 ؛ ندرافازوا ردوا ب» ناوروک

 نانازوا « نکحرس هقوبع طقف

 ‹ قالبج ريج هدووک یلتباهم وب

 ... قارب رب« « لف لش 6« ۰
 نزدوش ! قیزای كب «ءآ ؛ رویوروق . 0

 اخر کلب هدنرکوب ؛ حرش

 لرخاب رانچ یا هلیوس ... ردیرهز
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 « راہب یالجما هناعنک یلاوح بورو
 . هروتفم لاخوا تحمو تر یدرکود

۰ 
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 ؛ ناوخا روآ هدژم "هلفاق یدشربا

 هنبرف ین مشج بوقعب یکلموک هجنوروس

 6 هس رب ناسا و ضرا نو یدلک هدنک وا

 . نارکش ُهدحس یدابق مدوا تمیط.نوتب

 یعادو كتواخ

 ۳ شتر بن

 نا
 كني راليا چوقسا نس - نکو یایتآ
 طقف « ولزو « ىلراق « ولرومتاي « لسن

 تیرحو رافو « تمهو دج

 ؛ هنندع "هلوفیب ولوط
 6 هنیک هروئسوت هدي زا هسش

 ¢ رازب : ربخ ین < هراوآ 6 0

 ۱ ,e 2 ر و ا ا

 2 ۲ لسکو لالک هدولا و

 لفغم « فربحنم هدنراذکرب

 - هننلزع شا رو كناحرب
 ۽ هيرش 4 كسبم زی « مدنوشود
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 ٤ قد زاب 0. ہد وص كا قار وط یس وش



 ۲ ۹ ۱ ٩ هيدا تاب لوسر ِ

 فسول صو

 : ینسهدید هیرک لاس شتا شمروواق

 ندنناکچ وخ نافجا نامز نامز بوکوډ
 ‹« ناحیاخرب قاتشارب هراقفا قازوا

 ۰۰ یتس هدنسصیه درد هدشن روقوا
+ 
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 دن رات لا یسقمو تومص كل وح

 « ردیک نایسدق سافلا اکوا حار نسآ
 < رریو همیمص تهکترب هنحور ماشم

 , هدنراوج درک, شک ینسوب 8

 ( و یرارح كفسوت « كلوا .. یممش كلوا »

 « رازس زکبردیا بیعت یعفعض لاحوش »
 ! ردپ یدربتک هتع « ققحم « هک یکسرید و »

 « وب یانع كمر « زكلوا ناما طقف و
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 « ءب. ردمييصأ 2 كمزوك ینسو هدیه (

 . ناوخا روا هدژم "هلفاف یدایوا

 ناداشو رمشم ؛ لماح نسو صق
 ؛ ررتک نه زار نوکه ؛ هليا باتشرروب
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 . هروجیهم ریپ یثحاح تهکن هزاتوا
 ي دابهمان ربا هدونر هک ی هدنر كنوک



 a A ki او یی 9 1 ر يک

 ؛ زاور رویا هاکلح وک هدهطروا رانامود

 ۲ ذاپ یيدوس هدایز ك كس 3 داپ هصالبخ
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 ۲ یک یرادبات رک كيسهراب یدمشوا

 ناشفآقرب هدن-هنیس شینک یشراق هبورغ
 7 نانالهفلاط هلبتامل كن هلادم
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 < قرفتسم ؛ هاسهنالوفط قوش هاگن

 Es ( رور | مارب هدنشوخ یاقل كيوک
 . روم را ماللسرت « هنر د *یانشا رب
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 E ۳ 4 راوقو انام یزاف لهلادم رو

 . - هلفقو ناهک ۷۰.۰ رو وروم ربغآ ریثآ
 , هلمش رب هاگن رب روسالرف هباضو
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 ۱ : ندهوا رومالس بوک دوق یئاش و

 ؟؛ تقذش رب هدب رال وق نالحا كنمرکد

 , ۰! تمرح رب هدنرللاد نلک | راح [
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 ۳ هيدا ر 0 7

 ها مد نافآ ندنسەراي بوقاب بوق
 * * ۲ ۱ مو

 هجو نوکس رز قوغوض یدروم مو ۲ 8
 ودروا ر هلته نونو ید همدان وا و

 :واع قلهطروا هل وغوا رب .روسدلراب
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 . ۰۰ نلیزا ؛ناوا ؛ندودلوا ,ناشوغو «ناحاق «ناغوق

 ۱ نس یلهدای یللاوز ۰ ۰ ! اجیه رشح بیهم
 . . ؟ ندجراخ هیوا كدمکحهدیا ریس یلرح و
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 ؟ هدننو و اقص كب رح ٤ ىلەراب یللاوز

 هن اعا كن هد رس رت یدالبآ لزمت ۱

 هل وص یاب هلتاذم عوشح ناهد
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 . نوجما كما ههاکودروا ندهبن نالوا ریدم
 ِ روتف زب رهوکش؛ ها رطا یرل رظن نزح

 ! رور رش شاف یک یک
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 هل.هاص عضو یلوا یا وا یوک هدقازوا ری

 ؛ هدیراد هزرل شوف 1 كنامروا هدونغ ۱

 ء هدنرانک کلوب نقال قواوس زا
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 ی تاشقا ىلا
 لدهین كنم د هللدش ۰ یعوج انک

 « نانک هدنخ هدنجا نارنییدکود هنمز

 نانج قوش هدنسهلج ؛ روشود بولوا دېش

 ا

 . دوشم ناب نآ هداه كاما 3

 لره ر معا هکناص هتدروک او و ودع

 ؟ كمورو روبتسیا هلبنابح یاوق نوتوب
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 یه اھم توطس كرابکمزب طقف

 .۰ ۰ یرلیا ےدا ربوا نیسلتا هکروبقارب

 ! یرلهار رفظ تیام هدز یدلو ود
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 ؛ هبهبن نوکوا نهلیا زکر یغناریاب یدنسح
 نکز رشالقاب هدکلر هبه اط « یللاوز

 ا 4غ كشواج نالوا دیش ا
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 ؟ هر یدشمهمروشود « شکاف یاز ییئاشو

 نویز مصخ هل وشروق رب که راج هل طقف
 . نوخ هفرغ 6 ینازع ریش وا کا یدروشود
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 نوشروق زیاج رب : یدزاءانبا هلاح و نسح

 هلامها ضیضح نبسرس یردوجو ریمد



 او هدا تابجتنم ییمسر

 « رایور سج « شوشم « وازوت یدردوک

 « راس طوطخ ی « قوزو در هدنجا
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 هدراغاد ۰.۰ برح هتشړا « ودع هتشلا تیام

 . روبناقلاح هغلاد «ةلاد نوخو شتا لوس
 : روم صوم فرطیه هد یرلنامود توراب
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 1 نوکو هسر ول وا بدص) قع وطددنربص یراق وش »

 < راطباض یدروسد « قترا ز هدرهش ندای

 N کت كب یدلرو ‹ زعاياط هم و طقف

 و

 تعاس نوا هدنکواات كکولو نسح نوکوا

 ؛ یدشع 1 نوشروف هلراح ووآ فقرو الب

 : یدشعاط قوذو > روو یو .. ا رده

 ا

 یرنط هدزم « یا موش هد بولوا حاص

 ندنای ره هج دیا عامسا هراروباط نوتوب

 . نایرج ناشتا رهن رب یدالشاب هشورخ
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 كن ادف ولو ا لیک هدرلیا نسح

 دو نوخ هدن رلزوک ؛ یدیا لئاص ءدک وا
 , دوحص یدر وليا هلتشاشب عاملا و
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 ی تاوضتنم لد ر ۳۸۹

 ؛ روپلوک طسبنم دیما رب يدميش هدنزوب
 4 كنکد رب هدللا غاص « یتجهروط هدزوموا

 « كرهبابوس یکرت هکنج رویبدک شواج نسخ
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 ردلوک نوا هتشيا « قرفتسم مراتب رش لیزیق
 ۰۰ چرا ۰۰ ییا ۰۰ :هدعدآ یه ء روشاط كف نسج

وک قرا كمروشود نبلبد هکهنارت 2.9
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 ؟ یش کیدل IE یران و وا حالبس

 + . كلوح « تسردنن « یلتعاطا < رورماظز

 ۱۱ و تلرکسع هتشبا یللب كنیکیب زاوا
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 : یدشمریک زسهشن كب نوک نوا وب نسحب
 ؛ نوک ینداوا لصاو ہدح مس هک یدروتسیا وا

 ؛ نوشروک نامودر « كنح رب یرازوک یللما
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 هنشاب 2 E رزک + هدز وم وا حاس

 « یک هدنکوا معخ « هدتسوا یکلکٌت نوت

 PE نمشد رب هڼمشج هسنوروک
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 يانا ترج فوفقشم نوا و زراوب
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 ۳۸۷۵ هيدا تامجتنم يلحس

 او

 . یشاب رولروز کناص نوحا مر و کان

 ینشای زوک هلبکی نک ر ایس ۰ یللاوژ « نسح
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 .یس هحشاوروسد «..۱ نود .. نود د کوا كنمرکد
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 ندرلغاط یشراق وش ؛ قاب ؛ كج هم ود وا طقف

 ! روسر و راهدژم یلناش ردق هب | وه نسا

 : روس رسم نفظ هح ول 51 هشم یلاخ

 ا
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 3 راس رام هدب رللا به یزاشادف زا یوک

 هنشل كنمشد هحرازو شفا نوک 111

 هنکبا ج ووا رب کا را روسدک بورق < بوروس
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 ؛ یلاپ رم ها ها زول د ك
 «. میهتسخ ءیفالوحن ؟ نوح « یدرومسد ل + ۱

 ےدا چاق رب هل وا یدردشوف ی وا لاعضاوب

 دلرهلکرا نکرک ندنکوا كهاکزا
 ؛ یدتیا ادا رام تکر ییا ناه بوروط .

 . یدتیا اعد رب یلشزوس « ههدحس یداپاق
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 ۰ ندراشبا هحنل وا راد ربخ هدبواک لکو

 نیرب « رایکهزب شازای والکوک نوتو »
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 ! ندتلود وا قازوا نیرب « یدحابای كيوك ف

 ؟میەتسخ :یشالوح 0 ؟كسک ا مر اک نوچ «
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 .. ! زسناح ردق توا هروط زب « ی رایداص هن »

 « قرهشانبوا نیستیک کنج په یراتجوچ كيوک »
 « .. ؟ قج هاي بولکب هدوا نسح هکر دن داق «
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 نوتسنر اما ندهمر د زس کو شعد

 ... ماه طاشن رب «یدشمشود هلو بوالزوموا

 ۰ ماش رمسا حور یدازرر یک زوت همز
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 «یراعدا لصتم كرهناشبنک نسح

 ی هدنسهفزا روقاب بوود تود

 ترسح تار هاک اب ه رک ناشالقازوا
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 ۱ لا قوعوص رب :نایزوا ر وآوک
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 یح 9 ندهلوروب 3 رخ دك ندهلوروپ 1

 . العتسا هنانج + « راکچ هدیا ندهلوروب
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 بعل و لالم یب هرادیدو تنج م هاچ و

 .؟ یمش رولوا ببصت رب و گه
 زرا چ اج

 ! یعرک رب یلطوم ه كقح هزب « ازغ ٤ ار
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 ؛ نکیدنا تل یادف شو ا
 . زلوا ندا تاح یادف هدناو ]دخ «

 ما اقا نو رها روم كيامالغآ ران داق »
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 ؟ سس رب مر هاتسالصو عفو یدروسد

 . یدیواس ٌهزاوآ ر هکناصهطخ و

 ..یدتا نوگس قرفتسه ی رود
۹ 

* #۷ 

 هنیراقجوج رلیدتبا عادو هدنجما نوکس
 ؟ رلهدلاو میحر « رازدب هدیدلاس وا

 ؛ رثا ترسح كش رس ین ییا رب یدلوکود

۳ 
 یک هلشنو روس ناصقر هلن رو ۲

 . ۰. ..دیما زان:هدنخ.« یداورغوط هو 1
e۳ . دشروخ ٌهعشا نازورف هدنرانلآ  

1 

۲ VA 7 

3 ۳ 
 +  ۳/۷ا 1

1 r ۹ 2 



۱ ue AGE A a E 
 اا تابخدنما لمسد و 8

 هدقسراراص قنا ندنرآ را راحاغآ (

 ندکوک ناهلسوس هلراطولب هنیس هداشک
 نکفهسوب هنمز كرا یعادو بل .

+ 

«۰ 

 1 قایلاح زا هدنا وص 6 قدنح یروف ر هدنغاص

 -هلراعدا سک شملجا هک - لو هجا وش

 . ۰ ۰ هلوص هحاص یهنم رولوا هبایسآ رپ
AN 

 : ید رمح هم وا تغار اهد « نوکو لو ون

 هل کمک _ راو قلخ ردقب لوح وک < دلو وب

 ::- نیزک راد هماش رم ییارو هدن-اب هم
5 

* * 

 « یراوللکوک نوجما عبیشت یدلیا دشحن

 . ۰. یدارفا یلکرو رفضغ وا نامرمق وا

 یدالوا هدیزکر كنطو مرتح و

* ۷ 

ESEهداج وج لا كملع ۳  

 ٠٠ كرەروك رحس رب یلئناش « فط ماستبا رب

EEرب هدنسسضعل 6 ناغاس 3  SEs 

+ 

* * 

 ردق هزاز زاک نادس وا « هد رح < ید زد



 ۳۸۱ هيدا تابجتنم یلیرسر ۸

 یسلربخ شمرولوا هدكتک الف اسب

 . ندهلوا هرک كم هدەظجل هتشيا كدلوتروق
 4 ناورتس ول کلا ی ... طو رایدر دلوا

 ؛ یسیلرهق كأ شلبرپ داواوب « لکد كلوا
 . ن هدایز كأ عرطضم هلکر کدکچ
 « لضس ندا لات ییدوجو یآ هلکمان

 ؛ یااحخ كژوا نوساوا ندنشاط ر دلاق

 ۱: داش نحو قحهراراق کلرک

 6 لکح ؛ تشلم نالوا تابح دم

 . ی.صع حور نسهمهلکیا یراب هدقارب وط

 را کم نشت و هدا وطن
 ناکا ید خان داق یا ام

 ؛ یرلاکب شح وتم كندو نا

 كعام و , ی مهشالغآ و 4 كیالب وط زس

 ! یرلاشا لیصا كلا « نقاب لا « ور وط كلا

 - ۱۳۷۸ ۰ نیرشت ۱۷ -

۷ 
۵ si. 

 یسا ں۶ تیمش

 نداحاب نوا شب. «ندهباخ نوا شب هللوش هدقاز وا

 هدو « ها ضاق قف یا . تر

 . . هدلب كجوکرب هیاسه هنامروا رب لیشپ
۳۹ 

* * 



 ۱ ته نا

ne 
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 ۳ ی ال
 ۷ ب

 TT رخ رنج نر

 « كخانبداف تلذم یبصا لکد تلا
 ؛ رشو لظ یدیما كکلکلم لکد تبا
 ۰ رمشب رلاط | نداق واتا

 نیفیب نیفیب دناع هرانوا په نوکوب نکل
 ! راهنکیا ؛ راتیذآ « راردک « راهشیدنآ

 ؟ یمهیوا « كدت بولیزا مشهدراق هراع

 ینس رایدرب داوا « ینس رلید زا هرکوصالا

 یدموب نکریلبپب مدهتسیا قمقیب ن
 یمنهج « ظم : یداشار اطخ نکل

 ید طقف ؛یهزم « هدنلآ كتوقرب

 ؛ یلوزت مدروک هکطیح نالوا ربقرب
 : مدآ مدآ كدنیا یکرینهلکو روس « یربج
 . مدالغا قوج « راربلس « هلاحو نب هدکهقرآ

 یل وفا یتح که دقفآ رب یدک دلو

 . مدالمالس ندقازوا هلمرل رظن قالصیا

 : قسالغا کل یکناه یدمش 0

 ؛ردکر وب ار را وح 3

 ۱. نار یا به یراد- كالوا وح
 قحتسم هقشع یدیا كیهزابوت نکل

 ! رت ندالوا وح ... یسهلزا نکیا تلقر



 ۹ هیبدا تارذتنم لس

N.6 یمه اض تشهد كلهنس رک نوا وش  

 - هکدنک هیویو یقترآ ... روتا لمح
 ۱ یم راکم ب ؛دیا داب ثكج هنل هز ما

 « كسوه ام اوز شد یدراشوق ح

 ؛ هدلئاضف لئام زونه هدککلکوچوک . -

 ا دز نا
 ؟ كسنس ندیا رعش نقلت اکب ادا كا

 . كداقاعو فیرظ رار هلکعلقوجوج
 ههل عو لهسهمشود « كدبا لقاعو فیرظ

 ‹ كداي كو وب رب هدقلنبداق كلب یدرلاق
 . كدافحا هد کوک كنا کلب یوراشاب

 ههلنموا راادردسا یس « كدهعا نس

 ! نداق یللاوژ « رایدردلوا یتس « كدهلوا نس

 ؛ ید اوا یدمش <« نوک م هد مول ۰ رایدر دلوا

 « كتفارظ « كبابش نسح یدلوموک ندقوچ
 . كتحارتسا « كفرش « كغانيداق « كياق

 1 یدالوروب ناخوا ندکمهلکیدید نآ رب

 . كنظلغ هدنتلا یغانربط وار وماچ كش
 لکد كتمسف كنسو ... تاقوط « روماج « قانربط

 « باج یذ نسح ی « هکرابم تمصع ی
 . . . باقنلک رکپ « اح عولط ٌهدنخ یآ ۳

 4 لیس رم یو ... تاقوط « روماح < قانریط : ِ

2 



= 
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 ٤ مرور 3 نایو هدهفحرب ینس

 ۰ مروروک ناشیرب هدرلم و رکو

 « كربق لبلد هکلب نکیدرب
 ۱ ( كراج رايز هکلب راهود

 . رابغ لاماپ « هداکلب « ریایب مک
 را

 هامدرد نوکو هش . ۰ ۰ نسدب

 . هلکید « مدنک هکمتلکبا ىس

 : كەها هېه « كەسيا هدر یه هلکبد

 6 نکیدای « شاط « كلم « حور ۰ طولو « زوت

 كاج هديا نایرک یتیه كرانوب
 ! كحرک < تابج ... و هک تاج ی

 نایدآ « نیناوق هکتیانج رب

 ؛ نادجو نکل ؛ ینمسا یتءاعوق
 نیم نوناقوا « کاح كوبوبوا

 ! نیرف ! تل : یمکح روس ریو

  كنادجو یعررطضم طقف هاتنعلوب
 < ندلفاسا ندیا رقم یتاضف كروص

 ؛ ندلذارا ندیا لیزر یتعسط كر وص

 ؟ كادجو یعرطضم « تو « هاننعل وب

 . نىا ندیآ ر ر

 هکدټبا روصت ناسنا ! مشهدر 3 یللاوز

 :ا یوم تشک نال وا یا وط کوس



 ۸ ۳ ۳ صدد ی

e E jr ۳ 5 ۹۱ ۹ ۱ ا  

 ۳۷۷ هیدا تابختنم لصر , 3

 1 قارش دش ىلع زکد ؛ یدرولراا

 نیکشتش كنهنکت هنهک روییزآ بوکود قاریش
 ادا ها ء قلحا ل ۰. یو اقا

 دنفس لاخر هدنئسوا كشاطر « هدانارگ

 « ! ورو ؛ هدر هفلاطوا كدعر ؛یدیاد » : یدروسد -

 « كمورو ؛ رورو « كةن ییرف یللاوز رورو

 « ۲! ورو ۰ نا كزوک الاح و هتشنا كسعز «

 هنئدح رهق هلیو كرلوص طقف « روروب
 9 رد ا ا نرخ لما

 رووا رد یا ندا « هدتفا زگد

 « هلیراظتنا راپ یاهحیک. چوا هدرانک

 « هیراسخ هبرض كنتک الف نونو

 رد هدن.هشراق هک رب هدراصف « ی

 ؛ رولوک بورتسوک هلقورو یریر هدقازوا

 ۰۰۰ راتیاکش قوغوب « لظ « یهرک هدنزو

 تست 6 68 (6 99 سس

 نوچ ا مهرنشه

N 5 70  

 رایدهایآ نفد ینس « قدقوجوج زب
 . رللآ دیق یب هراموق افو یب
 « نوزو قاتشم « یرب ندنامزوا
 6 نود مهسود ههاق نامز 4



 قد هی دا تابذتام لسر ۳۷۹

 ؛ كسرال مضاح ند هم ود لوک یرلغآ نس ندای -

 ... هک ندهلآ راطنام « پیا زارب كهدب نیقاص

 ؛ نیسراو نیسانیوا « هقاب چیه « ینکلی هحنجآ
 . همیادق یمروبانیوا : ردیک قوجوچ قییاق
 ارز ۰ نولو كت زکلاب « هفک هعوقود

 ! اه زالوا قعانبا چیه : ردبک نیداق زکد

 ناحربخ رب هلراهحص نوزوا هدراشید زکد

 . هفلهطروا یدرولیآ رمشن یسوتل وروک نداق

 ؟ هغلاب « یمهلیوا .زکلایكثجهدک كچوک نیرای-
 .«روسد « ! لاق هدوآ نس » ؛ یدهتسا كمتک وا

  نیقاصاب -
 RRL مهسرولوا ن ندهکوا

 - هلزوس كوصو لیداق

 هلز وک ناي ییغوا هلحقلاب ؛ یدلاق یدنوشود

 هتنرساخ زارتها كسرافادود قول وص

 ناجوا هدنراشاب ؛ یدرارویبدیا توکس بوقا
 . هنیر رب هليو یدراروسالک | يناضق
 ناشوج ۰ بضغار هکدتک هنطرف داراب

 دارءرب و رلهشعر هفارطا هلبا جالتخارب

 . . . یدروسدلوعوا

 ۱ اک نصا قحورواب نیر

 كکج هنکن یس رب « زکلایوا نکرکوس قفش
 قرهشارغوا هابرامبا كوروج « یلکآ * ولموکود



 هيدا ټابجةنم لمسر

 كاخ هنیس هلیرابتنپراچ یلتلکبا « نرد
 . همالآ حولوب رایوس یتارثأت
 ۰ كرو 1 ید رجآ تلا هال زیپ

 ؟ هماناوش نالاق لوق » « هرللوطوش كر و

 ! لرزش نفر وش تی هسا كرو

 رجقلا
 « ردپ یدروسد مردالوآ هنس را ناوک وا

 < مردیا ديما « نیدای نکل ؛ هنی زچآ ڼوکوب
 ! ردق « هراح هن ... رشهلنک اس اهد زار راوص

 6 مردیک نب هسل وا نوقشوح ردقه راوص راخ ب

 < روطوا هلم هن زار نس نیرای « یلغوا یدروسد

 ۰۰ ۰ هندخ هتشيا ردنوک چاق هن قجیللاوژ

n ۱3  

 الاباح نس هدزار « غوا شلاح نس هدزار

 ..۰ زی هلوا قترا زب « نیکسم کیا « كاباب كەس

 « زب اي سس ؛ هلرظنرب یتیاکش یدنوشود قوجوچ
 8 زکهسرولوا مش مراشاپ صاب ن اپ

 ی الو 5

 ۱ یک ودرار شمەزكۆک كرار در

 . يصع « راد هج راكب يلحاس يدرکوډ



 هو را ی
A 0 ۱ ۱۰  

 هيدا تابذتنم یمسر ۲۷

 ۱ هرابال اوز كرو

 - نوجا ینیاصم یرسکیلاب -

 كنبناج رب هدنایوش : یوکرب هلزاز بارخ
 ندههوا ؛ شمالرف هلتشهد یرلکرید كوروج

 كن نیمز رب « هدنلکش یسیتنفیب روماج
 نکسم رب هدقازوا ؛ روظنم یرللع قسقس

 4 کج هدنا طوقس نام . شک | یرضوط همز
 ؟ كمروک مهتسیا قترآ فووا ... نیداق رب هدنکوا

 ؛ ردیفاک « هسنوجما كيرم یمیلق هحولوب
 < رکنمولو « كرورب مهبلیا روصت

 یلاح رب هليو هک «ثولمو نیشحولو
 ¢ امو 9 یدنش جا ناسامالزیص 1

 < الا هل تشهد ولر د یھ یکام حولو

 « هسدراب رانکرب ثكنط و مرتحم وش

 نلاق هدر یاکشناح ءرظموا نوتو

 هن هدنيسهرتت هک كادروا هليا فرب ءادر

 - یتک الف شزوس قرهالقاض هدنجا _

 ا اھ نسهزتشوک هرزوگ ٠ جااپ

 « كلوب هدنسیشراق هرکص ردیا لمح لصت
 كم ,حشم هب رک ایر ةن ون < كيو

 . , ؟ كاپ لد نایالزص هلنقرو تیحزا رب



 ۳۳ هيدا تایجتن» لیمصر

 هرانو زکلای قرهلوا كرحتم اشاع راظنا هدهحسف ءرظنم وش

 كما لالخا یظتطم نوکسو شوق رم هربصهراو ردا فداصا

 . یدک هجزسس یک شمنههتسیا

 . یدیا امرفمکح ا نزخو
 یرکف ناشلاح هفالتسا هناروحسم هلبایاحور یاشایوب كسرنا

 قاما كلا رغ هحول یهدنکوا یرظن ؛ شلوزوس یرغود ندیداقو "
 كلءراوا رب هن اوح نونو هر بولوا باغ ندنشولءو تفاطا

 .یدا شعا نایرط

 « زیربل یناج خامص رهنیا یک لزنم حو یهلا توصرپ هاک ان
 هعفومو لاح . یدیالبوط . یدتا زرہ ایارس ینبوعم دوحو

 E یکی تسدق رب كلیورخارب

 لدن یش ېه « دولراب یش : یدشماسک راونا مشح قلهروا

 < كش یه همت . ههرنت ینوهال یادص ر طقف ؛ روسدیا

 یتسوا نک ندهلادنص ینندروطوا , یدیارولبا التعا هنق وف كسه

 تمدنغاص هدر « هدک وک هداج یدلوا شمشود ا

 . یدرونارآ یردصم كنادص و هدر یه « هدف رطره « هد وص

 هعلدو . ىدا ش هم ون وا یتیدنل و دلا یسەرچ كانسهربشمه 1

 . یدهلکید هلا لافتحا لاک : شرو وقوا نآرق 1

 ا ندنداون هح رح 2 نر یک یخ هدنحور نامر ییدرنس ۱

 .یدتاهدهاشم كالس رسر هدنشاب «گالففخ رب هدنادجو « ماتلا را 7

 ر رخ و ننلشا نوجما كعا داش وز ر 17

 . یدشلل ضيف دادهرپب هدییویند
 ! یدام هود ر '|ندشن وکه دقفانامز یتردقلاق ندير نو مریم وا ۳

Ea:۱۸ ۳  
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 ی هی.دا تابختنم لمسر ۳۷

 قارواهدیاهدیاسفتن یهحشاریبدلبارشن هرکو صندرلرومنای دیدشهلب ون

 نیلبا ضرع نیرهوک شیام رب هلبا تارطق ینیدلوا لماح یناصغاو
 لاد « كراوص نکیزب هدازو هداروش ۰ رایدلوا لخاد هشام وا
 هدزهقعاص هد جو جرهیشند هبالتآ هبالتآ ندنرارزوا كنب راه ربق

 . رایدلوقوص ردق هنناب كرار نالوا
 لراجشا نانولوو ینشنمه یترسفا باحسرس لوا تعاسرب اهد

 یانتا نوع تبه تخددوا ندا راختفا نالعا هلبا العا هقوف

 هدیلام هتسرو جاقرب ییدوتک تسار هدنفارطا هلیرللاد هدنط وقس

 دف ا لوکس هدکلر

 یالب وش یراقدلوا راحود .یدراشمال ربف طقف < شملکیا رانادف

 یراقدشلاج هلبرلتوق هجنالوا نوجا قمراتروق ییرلشاب ندیناهک ان
 لتوفو جنک یرارکید بقاعتم یواو یر ادتبا . یدرولیروک"

 هلرهنکلسن هرب ندر هرکصندکدتبآ صلخت شاواب شاوای یی راقاس
 . رایدلزود توراتروق هدی رللاد ها

۱ 1 

 هورغ ندهطقن ییدتیا لبق یاسا نماد كنءمم شنوک
 سوافتسایا ندننور یارس كل وساتسا «قار اوه . یدروس ال رضاح

 یرلتهج یلورب یارس صوصخاب ۰ یمسق نایبهیروک ردق هیرانف
 « روئسه ها سس ر ES ۹۳ لصحتم ندرانامود رواو

 ءدرپیا هبلاعوهیولع ةن ضعب یکیرافرشعماج دمحاناطاسو هفوصایا
 انشنوک ماشقاهبراهق « هایراهدانم دارهلیا كاحیتسیرب یتسهوا كلالط

 نان الهغلاد فشخ فشخ 4 رک هرهح ضرع هت رلهعلب هلوص

 ا یو هاسولآ هدب رزواایرد سلطا

SET YAP 



 ۳۷۱ هيدا تایجتنم ل دسر

 تدلل یرغود ا ا ندنجا زاغوب لوا یار 1

 N هجلماح لوح وک ` یدمیش یستفم طولو نر

 . یدروسالرضاح هغملوا نی افوط < شلک

 شنا سکع 0 ؛اعتم یر ر یتلراپ چاقرب فبعض فعض

 نالوا ,دکلکود را یربا < شمالشاب کمسا لئدش اهد راک زور

 6 یدروسالغآ قترآ اب ۰ یدیا شمام ننقل هدكرلالماد

 زونه هللا كنیرگ قاحوا نیغیبرب یراقدلو هدقجاروا راقوجوح
 یارطا هابزیکنا تسشهد "یزاوآ بهم دنخ زر ؛ یدراشمیغص

 رازوک . یدنالنیدبا ینلهتروا یزوس هرصاب هقراش . یدصراص
 , ! یداسوا راکرو ؛ یدشاماف

 مد یللا قرق شارد ةقارطرب هدنسارآ تمایق كار وب
 . یدشعا تما تلا ینلحاغآ نالاق هد رل ه وا

 قارا < روتنالهراب هلرلکشمش راطولو ؛ روسدنا بقاعت رلدعر

 + یدرو همدا طض یاشورخ یایردوا « یااراب 1۳ دنن ورد

 كلبا تیاهن ؛ یدغای ؛ یدغاب ؛ یدغای « یدناشوب ردرومتایر

 ۽ ندکدلکود تک اس تکاس هلوا هدنامزر كرهلبا بغ یورو
 2 یدتک یدشالقاز وآ نداروا مد ناک نوار ةا ا

 ازفا نزح هماکنهو نتس توبالشاب هدنجما تعاس مراپ ناه 13

 ناغای ؛ شلاد هتوکسو نوکسرب هناشحوتم تعیبط نونوب هدنسیشراق
 . یدبا شما ادس راحزق سوق هداوه « راناور لس هدنیمز تجر

 ینماف هزوریف هرهچ اس هدبولیریص هلیماع راطولوب هک بقا 1

 قفرسنمضبا یادوجوم هلااضر قالرا نینکلوا شرک
 رنک | كنغارپوطریق قرەقبج ندنراهاکراجلا شادراق يكيا .یداوا



La ESی  

 ۳ هيدا تابختنم ی.هر ۳۷۰

 لیکشت نامروارب وجوک ینهحغاب نالوا لوو هلتباغ كکشوک
 هدیرلاسهنوچا ییدلوا یراهاسمه هدارو .ردقلجاغآ ردق كح هدبآ

 لرب كپ ۰ یدراربشلیوس هلراشوق « ربشانیوا هل راکلک ندشیدٌملوب
  هلبسح ینافازوا فالوب هدرا رفاسم ناک ندلوساتسا قرهلوا

 . یدرلنمربتک ربارب ین راقج وج

 : هدهبتکم یک یراقدنلوب قازوا ندسکره هدنرلکشوک
 اد . روقوا زآ اهد هلتبسن هنیراقوجوج لوپناتسا ندنراقدلوا

 یدرلرروک هنر یسط اهد صوصخا « لزوک اهد «راتسوا قوح

 ۱ ., یدبا یرلهدلاو « یرلهملعم

 ۱۹ ۱ ناف را
 یراو صرف كشنوک هن ¢ هفمراشاب یرلزوک هن هتشیا ! هآ

 ۱ . مامە ! ! مام هنب ۰ . :یدالشاب کی وروک رالکش ي نم هدب رزوا

 لش هنیراپدنک « كنهارخوا . یعا كرت یرب یراقدنلوب قترآ

 كراتخا نریو تیامرب زیکنا اکب ك « عجاف كب هبهیاکح یکیدتیا
 ۱ ! یلاحاق ء یمشوواص ندنسشراق

 ذاجاغآ رب ندیا فداصت هننهج غاص كنهبن ؛ یدرل روجاق
 ۰ یدرلروشوف هغلوا باغ < هخعالقاص هدنسارا یزاو احلا مالط

 1 یدروسدبا سقعت یراث وا هدراک زورر نرم

 ۱ ۱ .. روالغا هدامم قاب « سنا بس

 نالوا ءاس كاغبنحنم - هترزوا یظافاوب كنسءیعمه نیا
 هدوا : یدریوج هنیزوب كوک قررنیا ندقاریوط ینک انن مثچ
 زوک بوشود هيشتا ؛رهج تجر هلماد جاقرب . یدشمراراق

raزن  



N A E 
  ۴ی ۰ و

“ ۲ ۶ HRT ۲ 

 û هبدا تامختنم لمسر

 . یدروسدیاآ

 لوب ءرکوص ندکدکل یراهجغاب ربغآ ربغآ بوشوتوط هلا لا "
 هدنس هب اس یاش, ضف تب وطر صوصخحم ه راه كنهحیک رای

 EL یازفا جور میس ا رضح هعلدب هج رلکس نالوا ار 1 دوج

 . یدرول وا ام زازیها هلتتعس هنسهناتسراوه تاحو 1

 قرربیآ ندلوب ندهمع قوجیرایدذک راعدآ یراقدآ هلقانغلاد

 ۱ . یدراقح هنرزوا كهمئرب لشپ ندنجما كرلالرا

 .یدیاشلبا قرضهرازبدلاب كنراکند یقرشو شما عولط شنوک
 هلساشتسم عضوو ناشفالط هنسهناریقح قرف ثکحهن یرلقدنل و"

 هنهوکسش یایریز كنجافا قتسف نالوا ناباع یک ندرهز یاقنعر

 هدنرزوآ رابوت یشیدلوا رکود یاس اهد فا یا 8
 . نابدلیا راظنا قوت ها را تدم

 هدکی روک روتسم ۲ تمم اد زونه یتهح برع

 دک اانا عا غا دت غس ط ولب تیک یر لاش

 كت هر هدسارا رغ یکیدتبا رون یا کا و
 نالوا قبص كب كکشوکرب هنهک ندیا اقل ضرع هدقفا یامم اهتو
 هللاحوش ناریورصتوا ؛ رویتارب هدنا راولع قرروا هنیرلب 9
 : ىدۇ قاوات ناو و ات ردنا ناعمل ب اش رو دز از

 هدکسشوک و ننژای یرل هلن ام نکی 4 وج ا یبا 7
EEEمارا لد مایا . یدرلرنیا هلوساتسا ًاضمب یراشبق  

 ٤ یدراشمزیک هدنتاکم شاو كراتخاوا یغوح لا تب



 زوج یسح ۱ دارا E 9# وط ولوا ۳ یالمو
 | هنیدنکی دنک سیا « هداوا رحف اهد « نیلحابص . یدشلوا لصاح
  یراهدلاو : یدرویردزک زوک, هل هب ر وا شخ ایاد هنیرانک كەر

 . یک شعولوا ییرلکنر كنابشا یرازوک كفجوج یلهشود هغانا
  هدنرظن یکللیشب كرارباچ « نامز ینیدلجآ اسهد زارب اوه . یدیا
 . زنجشوق کیا هدهرصو .یدتیا نظ مروییروک یثربیی ؛ یدالراپ
 : یراقدلوا هدکمشولوا یک شدراروییدیا توعد هتعببطریس ینیدنک
 : اینک نده هدهجردقجه راح هت زو یراک زور كس راداناق هدلاح

a 
 ۱ لوغشم هلذل | هبروم تیوطلا وا نمک یک وض هقفد شب

 قمقج ه ریق رو رک هیادوا ولو روا یشاب یسدرشم هک یدیا شعلو

 . یدلیوس ینتکیدهتسیا

 ۰ مدقح هقبح ہد د

 یراجووآ لترارح ینلا كنردار یرهلوا باوچ هغدو

 ۰ یدقص متن

 E كنبراحاص یراص : یدیاهقشاب ردقه یلاح یحاصو كزغجزف

 ARTE 6 کند قوحوا  یدلاب همج ننوروک ندنلآ یناناشیرب

 رام زمغیدعاط روریحور الا ٤ فاص لا هدلفس ماعوش - هاضاقالراب "

 رو ا ضلع تیولعر زلدیافداصت هدنراشنوک,حابص «هالنراحابص
 نالوا ننوخ لیلدر یر هشدلوا شعاق زونه هارح هی رک

 1 و هلیتیواع كنک اب هپج زکلای یلنیرد ندنرازوک

1 
۱ 
3 

۲ 



 ۷ 8 هيدا تابختنم لمس

 ؛ ج رکیا طقف « قاب قا هکءهدرورف سار یا

 ؛ جنک ناشوق هبقعت ینوا یآ < نداق زا

 رغم رص یا ( هدزاا ره نواب یا

  رازسهله. . ۰ . راقجوح هراو | ست

 < وز از ی

 تبش یا توا نورو ام یا

 . ! صد هرحاف یا ووا د ومو نوتروا

 ۱ د
 یدشا تافو یراهدلاو

۱ 

 : هکی دید هعلدو ؛ PE نوک چوا

 كن همالغآ اکوا هسنوجما نمهنین رک | ؟ زرو الغا نوجا -

 .« ؟ راو یە 7

 كنم ردآرب ینیدلوا یرادتقا هتلستنامز خیدایوس اد ۱

 . یدتبا نالعا یسالیواو ناشی راق نیر

 .۱ رهراجم « .؟ شعا یعرافآ یشایزوک یکلس .. ! هفلاس«»

 یدمش یرابارفتساو ییدریدتبا ۱ 4

 ؛ رویقآ یراشای زوک . توا .یدرارولوا مدان یدراهسلیبهدیا را
 :یدروبقآ یکرانابلغاج قرهشپراف هلراف رةجیدح «لکد کل



 تب نا _ هدا تایجت مد ا
 ۳ لا 9 اتو لطاع چآ و

 ۱ ! ییارم ..۰ هکلکوت لذ ننلید ندکوک 1 یناهر بایسا په « یلضفره « یتمعت یه
 زاتم هللا قطن اک یا ؛ بالک توص یا
 < نیرهز ۂدنخ یا ء هدناف ی ۂیرک یا ؛ زاوآ ندیا نیملت هکلروکنانوش هدناسنا
 ؛ نيرن ءرظن « او زجم ةقطان ىأ

 ؛ سومان : هرطاخ نشود هرطاسا فوج
 ٠ ؛؟.سولاپهد : لوب ناق هلافا “هلق ی
 عجار ی هک* سم فو ی

 ملاط ةوکش ره کهدرازغآ لوط « زوسکوا
 نورقم هترحو تیوصم هصخش یا
 ؛ نوناق هناسفا نرو وضع و

 « ققحم بذک یدبآ ی « لاح دعو یآ
 ؛ قح نلوروس یدام ندرلهمکح. یا
 1 A ؛ سسج شوک نلیدیا دیدم هرانادجو سدح بانی ها ماهوا تلوص یأ

 ؛ رلزغآ شفادیلک هاست می ی
 یسایس موکح کیا یآ « مقو فیس یا رو شوفم کلم شر

 ؛ یسنم ءرهح یآ « بداو لضف رم یا

REE lk ES al 

 ؛ فورعم رصنعرإ هجوف « عیاونو فارشا



 ۳۹۹ هيدا تایجتنم ییسر

 ؛ دعم ولوا ءرطاوخ 5 ةو یآ

 « ده واد رر زانو درو

 ' ؛رومأم کما لقن هرابنآ یراضام

 ؛ روس "لفاق ناتیربص شمشود یراشید یآ
 ؛ تاحانم یاس لناش ی « راهف یا
 ؛ تارانم یراکذا لمت كنلورغوط یآ

 ( رلکجهمکح « رلهسردم كوكو ج ینقس یآ

 رب رر هدنهاس لظ ككرابورس یآ

 ؛ رباص لئاس كيه شملیهدیا نیمآت
 ۰ راقم حاولا نیید « ! تر هراشمک »
 دایر هلولورب یر یه یآ « راهب ر یآ

 ؛ دادعا نانا نک اسو تماص كرهدبا ظاما

 ؛ رلقافوس کسا راغو نمط "هکر عم یا

 رالق.اص هعقور یبهخر نالحآ یھ یآ

 ٤ را باوخر نمکم یا « رلهار و

 ابر ام ررب هلرلماط هراق پاق یآ

 ؛ یک اسم هدوسرفو هدوسا ندا لش

 نطوم هغالباجرب « هکللرب یرب ره یا
 < شعوموص هدام هک راقاعوا هدیدم

 ۹ شع و وا N كوت یر ندنامز هحرالس

 ءدنکوا یساضاقتیمز « كرلودعم یا
 ؛ هدیدق هاوفآ نیلیآ علب یتاذ یه

 معلمو هدامآ كأ هاتسط لضف ىأ ٠



3 
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 .تابلعم لسر
 9 دغا یوفآ ردیئام ءم ص ص ی

 ؟ هدنز هدوت نایو وا ننلاط یک شاوا

 « رخسه تونرف هج وق ىا « باب هک لا

 1 هوس نالاق هر آ ندهجوق كسب ی

 < ادیوه یرحس كکلهزات زونه دانگ

 . اشاع راظنآ هنتسوا ردرت الاح
 نوکزوس هرازوک نالبجآ ندقازوا « ندجراخ
 . كسرونوروک سنوم ه هلکدوبک نامثج

 ؛ سنوم یکرانیداق رک أ طقف سوم
 . سح و هتسه كرا رک ناشوح هنکتوا

 تنایخ تسدر اهد نکرونلوا یبسأت
 ! تل هبارهز یک شعاق هکناش

 « هدکراهرذ اط اید تول به
 ؛ هدکر جا كسزامهلو توفص ءرذرب

 ؟ عفت ثول « دسح ثول « اير ثول به

 . عفر دما كلوب زکلایو 1 و کلات

 ندسهرا داسحا كعلدردراب هل وىلبم

 ؟ ناشخر دو كاپ قجهقج ردراو هبصان چاق

  eسوت 1

 هيرا ٠

 ؛ رهش یا توا «نوئروا ... هل اه یا توا < نو روا

 مد هرجاف یا ووا دّومو نوروا

 ال 6 ادا ناهار راهب دید یآ



 : Eهمدا تابختنم ا ۳۷۹

 مرام كنلآ ىلا وقود  یلهملنکو |
 هرلالتعا شوق یرلکدید رش زاعوط

 وغاب لینا «شوق ؛ لو «ارا نوشود ن ا ا
 . ردینامز قمشبلاج « یدک ینامز قمروط

 ۳۲۰ هنس یا نولاک ۰

 

۳ 

 < دتعم دودو یفافآ هن شمراص

 . دیازتم یاس کاضم تملطر

 .ءایشا یک شناس هدنلآ ا

 ٤ حاولآ وتا تراىغ ندتفاثک ولزوت نت

 رارظن هک تفاثک یهو وازوت رب

 . راقروق « هسروغ نمهلیا دوش هلتقد

 « لظم هرتس نیردو قيال اکس نکل

 ! !اظم نح یا « اکس رتستو قبال

 <« ار هم ىأ « توا .. . |اظم نم یا

 ! ارپ هلب اه ةعشعش یذ ةن یا

 ؟ یرانم « یدهم كنهکو ک < كنهمشمش یا

 را
 ترفت سزرل یب یراتبحم یلناق ی
 4 تهافس فوم هنس ندا هددور,

A 



۱ TO ۳ ۳ : ۱ CT A 
  7مه 1 ون #

 15 هرس وا تابجتنم لیهسر ِ شر 5 1

 ؟ یرسرس وش نوستوط هشاط « كسنرولوا یار

 روقو یاشم وا « ربقاوا .. رباخ « تبا
 روغ نطو « ردنطو لاثم رر یسدق

 ۱ رلهنکوت هدنتسوا یرازوموا كراناسنا

 ۱ . ردهدزس یدمیش نطو دما نوتوب ! راجنک
 ۱ . كل بس فرش يه « كرس هدنطو « كز ید یه

 أ نامطم « دنن نامز , هک ك باج ون وا نکل

 ۱ یز, ردیا بقعت هلبا تومص ٌهءوطخ رب
 یزباره هلتقد هنب طقف : ناشوق ندکوا

 كرقاعم زال ایوب نالوب لوب هققدت
 نمد ..۱ قیزای « هسرلاق یاتع ةدنمرش

 < راخ « كدالشبقلا ىت «,مدید « .! كنسادرف »
 < ردههلدو ادرف اکس « لکد كنس یشرب

 هک هم ون وا ¢ جنک یا « اکس . ردهعادو یشیه

 یتفم "نا رارآ باسضر هدندنس

 هاا رپ كسروقاب نس یدمش هبیضام
 « هابتشا هلون كجهلیا ندنس هدیآ

 نالصراص هلجحماوح دابدرک یوضعره

 « نامز ؛ نامز تیا دای یو ؛ كسولغوا كلسنرب

 ۱ ردضف رصع رهفراب < اع ونوا « كل رصع

 یلیرو هدهکلوکرت > هجکر ب ہدع رب دل یه

 « تاح رياسک وب ییلبچا التعا قفارب
 .أ طاطحااب قرت اي : شود نهملسکوت
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 ۷3 هن رلجندک كوكو 3

1 

AS 1تالقناوت « ددجم وب  

 ا 1

 كسکعم هتشلا ۸ دما جیم ةرهج یا 3

 باڪس یو كاب < رحس یاسر هدکشراق 5

 باتش ۰ روسلکب و ىدا

yS 

 7 اندا ناخ را می یراظنا

RE۱ باتفآ رب « قو . وهراتس رب  

 نجر "یضام وش Ek و غود نوت 1

e :مد  

  ۰ ESنوسڏوس ۳

  1 4نوک واك « مهج وا ًادبۇم نوسنوس
 كکیدردوک وک | راو كنطو NER ردق تا

 زغجزیق یلتداطش یجتیا ۰ یلشیقاب دز
 نیسدغلاص ید كنطو ؟ كسمریلس « « ردم

 E - نیسهکر بسا هللا - *هرهچ لزا 8 زوک

 4 فسم روا لذت هتبقاپ هلرظن و

 . ملتعو ام كلاقص قآ وش ٩ ت



ri ۳ ا 
0 
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 ادب ® 4 د 2

 | اب وک ی یک
IS 

 2 ا وس قفس لشتا لا < رلئالا تراسج دبس

TPیاری 4  

 1 ےک 2 5

 :E 6 ربتهزتسن رلهرطاخ هب 6 ردنا

 رله « رورودلوک راکحضم ەن ¢ راهاسفا

 ٠٠ ٠ فاطم ناجا ركف ...! يتاشإب راهن « رديا طاق
 ۳+ ۱ ¢ كق ا نالوا ذالم نیحما دسا

 1 ۲ ۱ ۳ رب تام 6 مشا رم یا

 1 ۳ 4 نقای كا « مرح كا اکوا « ایر ف فهکر

 ۱۱۱۱ 0 قو ا وشودزا رب ء كلا
 ناب په یراقوجوج نطو بحاص

 ٩۳ : n هدفلشو و هسراب وه رایو مدنس

 ىك یلناج لا كترکف ناهجت كسنس
 ۱ نشو قفا قحا هرکف قانشا برع

 0 000 0 1 یمهجمردرپ نالجا كليا هما و كقرش

E :13 1 ۱  

 E ج

 ۱ یخ و ©

4 

۹ 

E 
 ه

ْ 
 ۱ ر



 ۳۹۹ ۱ هيدا تابختنم یلمسر

 - . هییاطاس

 نایالقاجوق ندر, یتسایس نوتوب لر
 4 ورور هلرواخ هنگ <« هدک هر ۳

 ناوای نوک و < عجار هلوا ندو هج رال

 ولوط ارجام نبجمآ رانوک وا « تشذکر س رب
 ن نوک و ... مدلاط هلبا کیف بست هرم رب
 ؟ سکلوک یلوا هنس شب یمرب وا رد کا

 نلرك بوقاب ندقازوا هیوا مرصع رجرپ
 ؟ مکوا ٠ . م هناکسب هل نل یدبش هب امس

 رال یر شاو ا و
 هاک هدنسهکلوک كرلاساقا خوشو ساسح

 راقورپ یضعب « نابت ۰ ناشوق « ناوک « ناےغاب
 هاست هنر مرا هاي

 نالوا بغ هدنروطنس لال لالظ اج
 ؛بابش نمأم یا ... ؟ قجوجزرنحم لاوج

 نامز ر هدن « 5 ذو باش نما یآ

 . بحتحا هدتلآ كراتاناق شینک مدتسا

 « نکش اض كلطیحم یحوروب كدالقاص نس
 « كدالقاجوق نس < توأ ؛ ندنراقولوص قنخم

 نکبآ طوقس به « موروحوا نونو کوا « كدنوطا ر

 ۽ كډا ناحاق ندنغادود كصعت ¢ ثالهج



DOI I ETOCS 

 هيدا تابجتنم ییمسر ۲9۸

 د ی۹ج بلا رف يک ینیدلوا فناو قح هسایبدا مو برع هلارا شم

 رلب لیکم كل

 کج هدب | لامعتسا بولوا لبثم تباغو هدژرط ۷ شاخ هبدنک ؛ یولسا

 دن ا هاش هکرد را و یراپم ردت وا هدنچازماو باخعا نسح كرا هلک

 ۰ ردرهظم هدهناونع تیرا ادعام

 هدیرا را .رونولوا ربع لاحرد هلراکفا تناتم « سح تفر ؛ یاب زرط
 ۱ ۹ ردنارمکح ر E سح هدایژ ندلایخ

 (هیسسوم : ندبرغ + كنيعش هلا یلوضف ندنسابدا لنامع ؛ كب ترکف

 ۱ ۰ ردیریثأت روخسم كمودورپ یلاو- « هبوق
 توعال كننايبدا يلنامع ۰ یاد كوب كا كنرادتقا ؛ یسهتسکش بابر

 1 . زد رادتمیق هوح رب

 , دفع نیدب زارب یدک یص طرف نالرا دیه
 یبدتسا لافشا كنهتسکش بابر ( یرتفد كفولخ ) ینیدزای هلرفأت و

 . ردشمامهل وا لصاو هماشنحا رب رسب

 كکب ندلاباهش بانج نمرات دوس نالوایسیعاسم قیفر هدنایدا حاس
 : یمهملاطم یهدنقح كب ترکف

 عضاوتم ۰ قواخ < میطلاهب زت سن وم ۰ لع وس رد یسهارعاش را «

 هدایت یاس و ۲ هتتهآ ۰ قالراب یرلژوک « ايس ل دكوج وک ؛ جنب

 فاطبنا هبهیجراخ یایشا نینرلزوک ۰ ردییک ردا بیقعت یهدیزک هل رب
 یهدنجراخ هسیفن عیانص . ردراو هناوزح "یکراوآ رب هدهبرظن طوطخ ندیا "

 هدنهضوهدنساننآر ات یقافا هله «زاعالش وخ كپ ندهئاوه ايو هنف تابحاصم

 : تاسدا صوصخابو هب هسیش عیانص هبح اصم .زولیر ېک یمالع نان وغرو رب

 یالجا س هدنژوک هرندر ؛ رشکد نولو یروط نامز یبدتسا قلعت همسر
 هللاقایتشا رم . هلادج ورب + ردا نامل هابتا هعشمش ر هدنراظنا « هناظقبتم

 . رالشاب کا درس ینسهیاذ تاب رظز

 سانش قیسوء رب هدیسهرچنخ یک یفیداوا ماسر لا * یعاش یلق

 ینسهارعاش تاظحالم دارءربو یتنها ینیدلوا قیاله هاج یه هر هک ه ۰ ردیعینط

 بآ زازتهارب همس لام دارلهلج هیزنوا « یرلهلک بختنموا نکردبا حرش

 , « رياك فیطل يک يراج



 كب ترکف قیفوت

۸۵ == ۱۳۲۷ 

 ۰ کات اغ "یلدا بتکم ابوروآ

 حور ناسل ۰ سسح ناسل یایدا ین

 و تقلخ رظانم هللا لوف هرذوا قلوا

 هلوصح هدرزوا هقطا سس كتعيبط
 ر ییبط ۰ یقییقح یارشأت یبدربت1

 كمرب دنا سکع هب هب ر وصت حاولا هدروص

 سهلا هضافت-ا ندب دا | برغ ی هتسزا

 یر ندیرلبسوم كهددج تادا
 ۰ زدک ترکف ییفو

 لک هس ایع تاسدا ردق هامزوا

 هدنخ دنالب ینیدل وا شم زح كنساقف ,و

  یدروسدبا لحاس مطت هان اطب تاغو

 "ةو لما دلا يبا دلا دازتکاع هلبسهمرتح یاقفر كب ترکف
 را ن قرهریف یتراربجتز تااطبو بصمت س هدنونف تور نالوا یسهیا
 یرعش هلی اند نوو و ؛ ی هیقیقح تاییدا < یایبدا لیس ه ددعتم تالاقمو

 ۰ یدالشاب هک رکوا هد و مع ناقاتعم

 ۰ یساقف رو كب ت ترک نربتک هلوصح ی ید دا بالقناو هرک وص زار مو ۲

 رود قرهارغ وا هنذا-نءاوقییصت كند ءرادا نهمهدنا مضه یثر, چیه

 . :یدیشل وا وونح هن وکس ردق هتطورشم

klكياذ رب هدنماب یدنفا نئسح ندنلود نرم نازبختم « كب قیفو  

 نر « یولع e ۰ شا دلو هدلوس اتسا هد ۵ بولوا یمودخم

 هب اطا بس تک هرک وص ندکدتا سردن هدهیصوصخ تروص فیمدافو

 : لیصح لا | هدیلاع 0 1 2

۱۷ 0 1 8 0 



 ی
 EE یلابخ بایقوذ هعقدا وا

 ؛ ردیا ماکخلت ی لاج تبویبغ
 کک اب تاذ ام بووض زین یا
 ودا ماقملا من یع جور قوم

 ناسدق حاورا تعا مرد قلطم

 ۱ دو مانق به کسدقا تاذ هلم رج
 . نام هلا تر قح اکس نیسهلبا 2
 مالک مخ یا اعد انس

1 

 ۳۱ لولیا ۸



 ۳:۵ هدا قانشا لصر

 , ردیا ماما با هما نر تخم
 ؟ رشب تیاف لکبه و ۰ كنك روا

 , ردا ماب یاقا « و اک هدایف راد

 < كقاب اک | ینعام یافو ارز

 , ردیا مارک یاملع ناراص یفارطا

 ها « هک کب فطاع « یسهزانج كکب فطام

 . ردبا ماود « زالدونوا چیه ییج داپ

 « یعادو تبا ری هلاع و كملاع ر

 , ردیا مارح ییاهج هنابناهج ا

 كملاع یسیولع رورپماظن رکف
 . ردبا ماظتناو قسا رهظم یاد

 + كا تلف نمرتک رورو ا
 ردیا ماش یحبص « نازخ یراہب : رود جن آ
 . یدیا هوجولا ناسح فطل جزوما

 . ردیا مارغ تاج هک اق و هحو نسح ر

 یسهرهج یدک اپ تریس یان روص
 ردنا مان الاریخ یرالوق و هتشلا قح

 هندوع نافرع تقالط مدیا ناربح

 . ردیا مامضنا هنتغالب یللاع

 یدیا ناسلا غیلب ىلاح ناسل اذ

 . ردیا ما ضرع هبطاح رظن رب یھ
 یدیا هقف ًارکف « یدیا هیزن توا « اعبط
 , ردیا مار یمصخ كيب یسهنافراع قطن رب



 ا ا ا ا ا

 هيدا تابجتنم لر ۲۹

 « ردپا اکب لکیه وب هراخ كنس عونصم

 « دامجنا یلوخ « ردیا رابت یراشاب زوک

 ؟ ردا اکتشا طقف یلاح ناسل « دماح

 « یمدوحس ناج هکاخ هدنکوا مسروس »

 « !یدوجو مهسنصیا هسلوانغناپ هدمشراق »

 ۳۱۳ طاش و

۷ 

 نوجا موحیم كب فطاع یسر سلح نوباه فاقوا

 هبل رم

 ؛ پدیا ماړتحا قلخ ؛ یسوزانچ كمیک ؛ ردمیک

 ,٠ ددیا مارخ هدنرزوا راشاپ ینو
 راقو رپ هک « تیدبا ویهر وب ردمک
 ؟ ردیا مالس هباسیو نیم ندنوبا

 نوکوب یتوبپغ ام داوس ردمک
 ؟ ٍردیا مافهریت یزمکلم راپلا فصن

 انشا « هناکیب ینحدم هلبوب ۰ وب ردمک
 ؟ رذیا ماوعو صاوخو باشو خش هدکلرب
 "کلاه تمرح یدبا هکر دمت 8

 . ردیا مامها نوجا یفد ورغوط هبالاب
 يور . مدال تای هکر دشمن



 ۲ ناب هدا تایجتثم لمسر

 هدراب تلافس ۱

 ۰۰ مهسووک یقانیدبآ زارب هدهلوا نننای س ها »

 « دماح یابتنح كلي هاءفس رب »

 درس رحم رجا را هدرب رهمز لبل رپ

 ! قوغوص اوه ؛ لزلربم هلا بیش "یدرس
 ؛ دساان « هیاوق  هنسرک « هنهرب شلاق

 « قوغو « قوعو دن دآ سه هدقاق وس رلکیا

 < رروط دانآ راق ۰ لی هراق هنضاب شید
 ! رورود وط راق

 ٤ راقاب هنفارطا « دارآ قوغوق ر « تخم دب

 ! راق یارطا

 راهراقرب اتش دامج ةناورپ "

 1 رلهرای یت دب وب هلیئدورب شیت
 ۶۵ زعتص یهک « راکیلک ردیا لوزا یماک

 ؟ رشود هشو رس « هنشود یادر كريب

 ء رشود اض ندرلهرجم یشقاب ناخ

 : دود رشت هدراقاحوا هدنهکر ظن رلیا

 ؛ ناطر كنهادص « قرش « هدنخ : هدراوا

 ! رابتش به

 نینا رویلیا زکیقاب رادابتخم یا
 !رابتخا رب

 < ردا کتا ء روشووا ء رانوط « ربلاق سح ی



or هدا تابدتلم لسر 

 هفالخ |

 ؛ لومأم یناک چک یمک ٤ نکربا یمک رانوا

 . « لوهح یرلتبوه هجزب نوکوب هکرانوا

 0 ا

 دارو تا یک الوه کراترا

 . ناعم لاکا

 « ءدقجهغوط نوکرب یک رلزوش هکر انوا

 م راقجهاق رفاسم هظلرب یک راز
 ... راقجهلآ قوذرب

 ؛ نات «.یضدا ق قوج اهد ندزب
 ! یامدق زب : قجهلوا زمنکب هتبلا

 هب اط وش برا

 مدیفخ ارکوص ندهنس زوب سسوه هسرایا
 : هباوج هلیرعش

 مدفس كنس قجهالغاب نوصو هدمربق
 ناشیرب « و ندشرط نوسلوا ! هرب نوسشود

 | نا رعت هدحس هلوص
 ۳۱  ناس ۱



 ۰۱ هيدا تابختنم لمصر

 « موروحوا یهائتمانر ولوط تملظو رو

 ۰ مرولو شعاق هلتشح هدحیس دک

 دایوط للبت ٌءزاوا هڪ« هلاو حور

 ؟ ندرالاع هجوب كالم هاکنارط
 ندعمو تاسو ناوبح هلبا كنها و كلاب

 . رایوا هاوصا نايا ندکوک یک یملارب

 ٤ رخ هدنودبا ‹ هدندل زا گناه مرولوا

 ربگت رلبا لدو ناج « رراراق زوک « رود شاب
 ۳۲۰ زوم ۱

0# 



i هيدا ٹابځتنم یلمسر 

 قوجوا یکنر دیدقر, قیئالو یرارظن
 رکشلان حوروب دېؤم یدراو هتوکس
 قجوج ینام روآ سام لظوا توآ

 ۰ رکروا عیطم روک هدزدام نبح

 ترفن نوسلیآ نوسروک « رایدید یهزانج د
 « . كلزحعم نیسهعا كحهلزوا نوک نونو «

 . ترین هبرکوا قلزاماراپ لکد كعد

 , ! كدا هدواون ردقوح هلس رلهلانوا

 یعولعم یدلکد الصا كاز وسکوا یدلواهن

 ! یعوصعم "؛ییص یرغوط هنیدزت هزانچ
 یدحآ یا ا یر ۰ زاید رک"

 . یدحاق بود « مهتسا » یتسهننا هجر وک

 ۳۱۵ سو. ۲

 هلون

 هاک یه كح.سف نادم وش هدینار تمس

 : هان هکدتبا هنسیدوک بایانرعق

 < رثا یاعسم یامعم لح مرهدبا

 ... جوم ردنا جوم لحاسی مزاق مروروک

 « رثا یامظع هل رن ال هح راب « رنالبوط

 . جوف اجوف ۀکوک ردپرابهام هکناص



 ۳۹ هبدا تابجتنم لمسر

 ! و هلما.م ییدروک ء زوس یبدتشبا نوتوب

 "چنه یشرب یدزعد « لمحتم زنم داق

 , ولوط یلق هلبراشای زوک هليا رهق مومس
 . یدشما لمح ی هنسزپ هلاحو

 هنب رلکش ود لجا یدوجو یدشود هک قیزاب

 ... یدشمتب هدنجما لس ییردق هئاح

  هنبرلکما كردام قیزاپ ! هبیط بزا
 قجهقاپ یرلکرو هتشيا ردلاحوب « ردوب
 ! قجهقاب میک همیتب هسردک هد زۀ داق

#۷ 

۴:۷ ۸ 

 رونوقوا كنهتسخ هراجی هکلاوسرپ ون

 ! هدشح نوکسیذ لجا رادلالط

 رونوقوط ردت تاچ مرا رب

 . هدنتب_كتهراحی هنن هرانایوط

 .؟ یدیمریلیب قجوج یلأوش طقف

 ؟احع كزوسکوا یو یدبا شلوکو نوچ

 ۶ ابا یدردیا نوع ندنسهینرب ضیرم
 ٩ یدسا تناص افط و ین

 رای یردام یدروسیا نوڪ هسقو یدسا

 ٠٠ دایرفر هسلوا شما كرهنجآ ندنرب

* 

KT 



 هيدا تابختنم ییعسر ۳۹۸

 تفت دا زوسک وا ا

 زا رب هسنباونلوروک ؟ نیسپای یلکد قجوج
 « رینالپریخ هسپاب هل یه « رولوکود « ریئالرازآ
 هسربقباح « هسلوک یلزیح ؛ رولیروک قوج هسپایه
 ۱ هسرنق یعادراپوصر . رولوا چوص كور و

 ! ربناص یدلوا تاج رب یراوتلوروک نایوط

 « زامارای كب یدلکد ربازب هلنافوجوچ
 . .رللآ هککود یدشمشلآ هدقابوق طقف
 : ردقل وا ییعوا یتمدخ یتحاف لصا

 قالاق لوط هاقوجوح رب یسدلاو یلاوز
 . رایا اجر كلبجتمدخ هبهناخوب ریلک
 TS ار و
 ۱ . ردققحم نانتما رب هدهمقل هسرولو

 رولوا لباق هاغلقوط زاغوب یلوق توا

 , رولدا لباقم یفرص» قوجوح هکذوح هشاعم
+ 

* #۷ 

 كحدما هدنا | قاحمو وارب لوک د « قد رو

 ۱ ندکيه هقروق هقروق رزک هدنیما كوا

 كلبیا كوچ وکر هل « زوبرلوک هن « زوس ییئاط
 . ندا تباح هقشاب نده توآ هد

 « ! چب قاحرومو رابط ء تای !روطوا ؛ هعاوتلوروکد



۱ 

 ۳۹۷ هیدا تابخاتم لهر ۱

 « تادا « تامکح ء تاد : اکا

 ؟ تایر عاوبا

 لئاسم هلح ردنا هدم زن تالا

 . لئاضف نیقات

 ۲ لیرجنر ناو

 « لیرجر دداور هلو هنر ا ره

 « ناشورس مشچ "هلحکم رب هنیرطسره
 ناتيفا ردن رف هاو
 ترش تاملط ازا هدک هراس

 ؟ كردب هنیراونا كوئوس كغورف یمرزکب

 « ردو “هلل یش E هساب د اکسزیاح

 ! تیاده روت یا

 ! شرعلاةلزات ایا . . هسدق هطخ یا

 . . . دم راداض هکلوژ توسان

 « دم رادس لد یام رون یا

 ! دم رادید هی آ یسهحفص یا

 « توهال هحف یا

 ! توهم اکس م

 9019 لاضمر ۱

 سس - یوو وس تک



۳۹۹ 

 هلم هک ا لوح وکو

 ( تبالص اکب رویلک
 « شهدم یناب> مروروک

 ... تبه هدلجا مامالوب

 « کوک هناهج رویسوک
 تیک روت هک

 ۱۳۱۱ طابش ۲

 أ ا _ هپدا ثابختم یلمسر

/ 

 ۱ هللاباتتک

 كباتک یدیهشا هئسالاب هقهاشرب

 ۱ ۱ عدم سهاق یا

 ۰ كباتع فوخ یلبج پارس یدرلیا
 . عدصتم « عشاخ

 < ردناس یلتسالسه « روم « براي

 ۱ ؟ ردنابلغرپ كکتنج یجرارثوک
 A رشحام هد ماق تاوما
 ..ردابع هدخزود شتا بوضع یاغ

 « كلبلد هدکناکرحو لاح هلوا نآرق

 ؟ لوا مار هنماکحا « رشب لفاغ ۰ هنماکحا

 « كلملج روتسدوا ردتقشح ینامرف

 ! لوا مارم بایرفظ هدوا مار هام رف



 ف وظعم هراز بلق یا

 to ۱ هيدا تابختتم یلیمسر

 . تباجا ُ؛رظن ییا
 ٠ رلرولوا لیفس مريلببا
 ؟ تلا مهسرولوا كحهدک

 ۱ نما هرانآ ؛رواوا

 ۰ تبغ داید نطوو
 ۶ كاع لکد ینارش

 تپابط يا راتروق ی
 ء راو متاح ردق هب

 تبوعص ر هدقماشاي

 « قلقاروق ریدحما ی
 . تبوطر اکب رو وقوط

 ؛ یناوج مد لصانوب

 !؟ تکن هدمعلاط هنوت

 العا كباشو مره

  E nتبارف قو ٤

 . تباقر ردیا یسکیا

 ناسنا هدنو هج وشود

 : تبارغ زا رب رولو
 6 یم یدوحو كم دع

 ؛ تبثم یساقب كنیشک



rtfهيدا تابتنم لمصر  

 ( راس یدلوا قترآ كنس كجور

 ! راپ یا نوسلوا هرس« تانج

  ۳ترام ۳۰٩

 یرآ فلل هتسخ

 6 تبول هتشا یدک هس

 ! تسصم یدمک اهد

 : محالع رولوا بارش

 . تبرش ولرد ولرد هد

 1 ۱ ۲ ید نیا
 ات اسا مەد نب کو

 داب زونوا او
 ! تبر نیفد مالوا

 . « راو مرافوجوح قجافوا

 بت هم
 هرزوا كع وس ینحوا

 حر های ا
 « یعالس » زا ر, یدوو

 ( تن هلم روسیدپا
 «املس» هب « رد « ماس » هب

 . تباطخ لبق اه:



 ۳۳ هيدا تاپجتنم ییهسر

 ۲ كنابح هج قوب یتمیق رب
 ! كام یم اح یدرودلوا

 « قمشوواق روهتسا اکس مور

 ۲ تیاناک (E كحوز

 ( چیه ینس میمکجهیمروک نب
 ؟ كباب هلبا .ربص یکوص یقوب
 یدلک هعوقو لصاب هکمملس

 كنافو ن هک هرل رطاخ

 زلک هلقع هساوا ید مقاو

 , كنامیکلم رب یسایوا كاخ
 ء راو یاد تۈكس هدک رق

 ! كئاعرت قوب مدقافآ
 ؛ كلاح یدتیا لوح هبیضاب

 , كنافتلا ردق و هلشتسم

 یوکش ناهد رب یسهجنغ ره

 | كتاب نالو ام هدکک اخ

 هم ولوا نازخ دالوص یاروا

 كنار رولوا ککابناف

 بويا بانج اکس راپ یا
 , كتاذ وا كسراحاح ! هلوا یمعاح

 ؛ رلکلم كورب هله نوسلوا

 ! كناحم هر هسا لبربچ



 هب دا تاپ تام یر

 , هدر هتفهن دوروط هکر مما رپ
 تافغوب طقف نوما هن ناسا

 هډردیا داتعا هنمکح یه

 ( 0 فالح رو وشود یش ر

 ؟ هدرطاخ رلاق « رشود هماهوا

 نادجو هکروسبد الثم مع

 ! هدر وش ردداح لاح مه

 ؛ رهلا خسه نوتوب ماسجا

 . هدرکید ماع هسیا اورا

 هام وا روید مرولوت کوک

 ( هدرهاحس مهسارا مهنقج

 مهسشالوط به یک الفا نکل

 ا 0 تلروک یکم

 ..,الوا لئاح ! كاخ هدون یا

 ا یا « لحا قوا

 ! هیفر « زشمقجهیریا زب
 .. هدردق رک. قاب هدو شمراو

 ۱ مد وشود یلاحو هللاب

 . < هدردوا نامز كفدارغوا نس

 ¢ مدشمالک آ كسکحهدک ندلا



RN E ۱۳ تک a 

 ۴۱ هیدا "فابذتثم لقصور

 رظان هعولط ردهریقم ر

 . كرا هطقن یک برغم

 رای یا رلکحبج ناخن هدک رف
 . كراهوراب دوحو یازحا

 ؛ هرس و تیا فقاو ی ! نادجو

 راک ول رده یدح رس

 ! كرام هللا لل هرظنم كي
 ؛ كرا هلا نازخ كنرمه

 : شخا مرک یعرولوا كابدق

 .. ؟ كرادهر یعاور هرس رب

 « ناهکن هکیربف هلوا مارجا

 كراسكمت سبنا رایروح

 هناشکیک امض یدیهسل وا

 ! راغع بودا دوعص ید ال

 ! دایرف « هسقوت ؟ هیاس یکدجوا
 ؟ دلرامو روم یسادغ یک دلوا

 ! در رس وش مد هلبا نت

 ! درج ... ۰ كافل حود رب

0 

 .هدرشپ راو لقع یهوج رب

 ؛ هدرشو رخ وا رولو قرف رب

  Haلوهح هجين د نک یتبهام .

۱۹ 
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 : 1 8 ۱۳ رو E ا و ۳ 7 1 دشا ا ۴ ۱ ۰ ما

 نیزح 4
 ؟ كالام ا

 0 تفام 1

 س

 ا ا یا
ويلرو

0 ر
 

 ۳ ۳ ییف

 و ۱ نی :

۰ 4 : ER 
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 هدد ۳۶۶ سه
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 ۱ كالا وس :

 ا ةلهرو

 1 . ی

 0 ن
یدلیرک !

 ۳ 
 ڭكلاىھاش 9 ی ۱

 3 ۳ ید
 ان لو :

 ؟ یدبیس

 ب ب
 ! ید لس هح وډ ىلج 1 2 حا تالفط

 ۱ ۰ ءاط رب

e 
 0 ۱۰ رد ِ 1

 هو توت

 < دلرا وج و

 0 رولوا مروظنم

 

٤ E 3 ۰ 

 تب ! كزانو رون



 هدا تاپجیتنم لمحسر

 روا یح# هراک زور یزد

 ؛ تقاط هدرزسول) ة0 چوا

 ردنا وح هدنحا نوک چاق ۳

 ! تقشم کیدکچ یماباج
 [۲ | نادح و ہک لداغوا هالع ۷

 < تقافا هراح یدا د وهم

 زجاع هدنسیش راق و 6

 . تفاذحو تباط نامرد ۱

 ؛ زب نولو نوتو توا قدلیرآ

 ؟ تفرف بب سع لصا و نکل

 نب نامر مکیدلک هنس رب سه
 ..؟ .تقافر زب یلکد هدکٌما

 ؟ راو نامود نوچ طقف هدمشراق

 ! راو نایسآ هدنههرآ و تاه

۳ 
 ؛ كلاح هدنکوا كمزوک الاح
 . ! كلامحا قلدوئوا ردقو

 قابتشاوب رالبق دییزت ۱
 ! كلاسو هام یروم دعب نم

 « راهظا رلیا كمسش راهزا ۱

 < ثالاح رطحم هسا راحسا

 یفو بو رولوا مروظنم
 ؛ كالاعه | كير یهدمد لوص ۱

 نایجو هاک , يدريلنيد همږند هاک هنسیدنک [۲] ِ

۳۳۹ 
 س س



 هيدا تابختلم لەر ا | ۲۳۸

 یقاروط4 | شاط هن « جافا هل نکل

 رو ا ند ي یر

 دما کم لدوب راللشاپ

 : ءاوخانو هاوخ هزادکو زوسر

 ۲ رو هدابیآ 4 یهو

 هاحر هلیو ههاموا یمه ال
 , هلالظرب لاهن هزاترب
 ! هاو بلقنم هار هحنعر

 ! زاملشواک 1 لمل کریس
 هاوک لقع ؛ دود تمکح

 .ندلزا هدهسلس یو ناسنا

 ندا زلک ہا كمهيا ربص

 ِ هربیقوب ردو مهسا

 .. تقیقح اکب رونوروک ظم
 ء رو قوئوط رب هدندزوا دوهش
 ( تفر هدننفاثک ؛دوجوم

 يرحم نونا [] یزوسکوا 7

 ! تقفش رولو ناحوا هدنوتسوا

 ؛ قولخم وش قیزای یدیا ردام رب
 و فو رد زا
 هاسنا تا اوره قلوا
 ۱ تفوم ؟ رصحتم هلم جاق ی

 مع



 ۳۳۷ ۱ هیرا تابع یخی

 كرر ها دنا و
 ؟ دلدروک_ لهن یلعام هڪ « رار وسه

 یدمش ندهطروا كسنابهکن هضرا هبامس

 ؟ یدمش ندهطقنوا كسرو رهن ه

 نس كدلالوا راد هنب هدکهکرت وا

 نس كدلالوا یعاشر یک افص طقف

 ۱۳۱۳ « ناریزح ۰

 ردە نوجا یسەدلاو كد یمالس
: 

۱ 

 ! هام یا ثعاب یدلوا كتوم -

 ... ۱ هاوا مدتنا بنا یا

 قرا » لدتک هرزوا كمهلک نس

 ! ۰1 میریلک چیه همدنک ب
 ! یاوح قراش رب یا

 7 ۰ هاکر حس ر بو رع یدکد لق

 نوک كکيدتبا ترجم هتنج نس
 ! للاب یدلوا حزود اکب ماع
 ‹ كدلهمروتوک ی هدکلرب

 0 اره یردبا كر یتهارمه »

 یرانشخا غ هلبا دایرف

 ٤ هاک مرابا هجوت هوبا



 و ر هيدا ابتا لسر

 ردشلک هدوجو به نوجا تداسع ۳ مرد

 ۱ ردشلک هدوحس !اوحو نوحا ها

+ 

# ۷ 

 : هتباهم رف یا شدوطو لک ندم
 : هلتبسا هنا اک زیکر هشت

 1 یشرب « ناهجرب « ثكيبرب « هرکرب غامد
 ! یثرب نام ندهدید ناهجو طقف توا
 ؛ ردقراو هدنزورف یناحس یه هک

 . ردقراوخ هکبلجم یتضرا « یاس
 ٤ مافوط هاع اما و و رولوا هدمشاب

 . عافرع تانساک ردولوط هلبا نوئش

 ها وامس هدیک سه مروروط ردا باطخ

 . هناوصا وب یلشراق مزایوط راباتع
 . بیش هی دیفسرب هءههجاوم راقج
 < بیغ فتاه هری لاحرب هليا لکشوب رربک

 هل رک ذټ یغاصق هلن اعم ردبا

 . هلرکفت یزج مریلق زسباوج
۳۹ 

EE 

 ! نسح یاقل یا « رورفم هلا ندح یاه
 ! سن هلدنروک شوخه ندشنارآ داراطولو
 .« نارود- هللا ضرا و كسردبا هکرق یا نس

 ؟ ناروف كدهليا ندعبنموب هکر یا نس
 رز



 o هیدا تابختم لمسر

 هحرف ندربع یزارد 1 مدیهلوب

 ۱ هجر ندجرب هلیوا رفس یدیهلوا بیصل

 رودض هدکم هل نده ور هنرالاّوس

 ؟ رودارود رسو هدنحما رلاضف نده

 ! هرکر .ینانن اک نوشود هدقاب هایت

 ؟ هردیه ردا بعت ییسو نده

 رود هدزوس مده یمک رروط راباپ

 ؟ رود هدر لین ؟ هدر یر كن

 ؟ تیدیپوا زده یهلا و
 ؟ تباغ نوجا نحو نوسنلوا روصت لصاب

 ! نمرا لقع هرودو نون لوا ردامود

 ۱ نهار لقع دونم 4 تکی
 در هلا لوف رکح لکشم یو ! دا « لزا

 . درخ یازف هلو یتسه لاش نو و

 ؟ رده تازحعمو ؟ ردرسه تابح توا

 ؟ ردهنس كم قلا خاص تیکت شمالک | هب

 یربتع» ناتک تقلخ هدهسن وقوا یال وق

 . یربخ ندلأم زانوا كن راق هک قاب

 تاب رصحنم هحفداوا هصحش قیزای

 . تادا دف ا لا

 ندنریغوب ریل | قوذ رشب روتفالب
 ۰ ندنربح هیادخ یلیا راردحس هدنکوص



 و
 دن نیا ال ۱

friهدا ثابدقتم یل.هر  

 ! ار نا ٍردپ يا اکب لوا بطاخ

 .٠ ارز كنس راغوط رارعش هلکههجاوم

 كيرات ةن وش رونم هلکنسبشوب
 . كيرحت رویلبا یمادوس هرظنموب من
 ! هلوا رنا طاح یهاک یک رنهانفک
 ! هلوا رف یاع تملط نر هتسخ وش

 ‹ یدمش كسهوک لیلک ار هکناص ردقفا

 | ۰ یدمیش كسهوکشرب هليا كنآ غور
 ؟ رادم هرعش عولط كسروبیروک را بحع
 . رادام ارتاد هجقدشالود یضرا طع

 كرح زا جراخ هحیس تکرح ردلاحم

 . .كزهدیا عاسا هب ون اقوب موج رب ود

 : شلوا ماد یرآ یرآ به هرس رازادم

 . شلوا مادم شدرک زکتداع كرم

* 

* +* 

 ! هک الفا یارمستحسفوش ما مدیهجوا
 ! هک الفا یاروام ی یدیهنآ كلو

 توہم ندرود یدزعا هرظنمو ی

 . توهال ءدنهحالاب هسالوا عاود
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 اص لیعایما

 ۱۳۱۸۳ هر

 «حضاردلا یلقیحا كا كتايبدا غرا
 افص لیعایما هدیسایس س مو صه لا

 ر ا a ثتفلخ افص هر موج يه

 هردب- ه رهج رت اا تاتماض رو

 و ا
 ك 2ا: حارا تا رب كنا هدوا
 .یداشاب هدرا لوک طاق ید 2ا

 یر خا یب فىض کەدنترعاش حاج

 یدقبح مدن را نوجا یبدلن هدوا" ۱

 خر ءدا E كر هغه اش یردهتیا

 . زر ون رو ۰

 ۲ ردا ر تقذ ناباش دلا ء هام كلا كزعا-دا افص

 .ردا نافعا مطس و قادمو ۳ یوم لاب رس رو هسوزرا و قوذ
۱ 

 ءردرا و تیلاباال رب صوصخا .تسیطو توفع « گی اب رب ف۶ هدنفلت ۱

 ر نرد هدنژ وه 1 ردنعا مفه ل+طاحا كب « یا تب یایسحو راکزا 1

 هل ہک نوجا كنو هک الا نظە دهم ومع راکستا .ردراو هایعاش تمصع 1

0 
 عوام ادوس هرودغ.» ٤ یان فاةح فاطنا «تاح وئس هرلرب د داژ ردام یعاش

 ى رل رەش سرش طرف كۈك ثكءضاوتم دنر 3 ا ۰ تام 9 یتاموط۰

 ۱ . ردنا اوتحا

 و



 ها تابذتام یمسر ۱۳

 یراهنابیریادص كراورخ ناریدترآ یدارفنا لاح هانت مع

 . یدرویید « ! تیک هکمرح «تبک تک » هگدنیا سکعمهرب ینیدنلوب
 نوکسوا ؛ رلیدالشاب هغلاح ناح نوجما نالعا یتقو هلک وا رلاسلک

N Eندنغا ر به راک اج ندیا ۳ هغازوا ندءاز وا هدا  

 Re رو کتک دز رب ها

 . یدراروسدیا

 ییدربو الاغ . یدالشاب هکموروت ندلو ییدلک ؛ یدقلاق های آ

 نانو ادم هدنرلارآ كنبرلجاغآ ماج .یدشما لوکن ندصاعف رارق

 « هرهحر RE .یدر ودیا تدوع هلتعرس وعود هوا ۳

 ندمهلو سا یثرب چیه هنسهقفر كرودک هنیوا هليا لاحرب ر

 هرقحنخ هدبوناق هنیرزوآ كرءدنم . یدقح هنسهطوا ورغود

 هطوا هاتک ازاو انتعا لاک یمرح « هعالشاب هنمالغا هرقحنخ

 1 ۰ قر.>آ یس وق

 ؟! ڭىسقجە وقر وق ىر ET قرەرشاح ردقوا دو

 ۰ یدبد

 ِد ۳ 9 ۳44
۱ 

1 



 ۳۳۱ هی دا تام لیمسر 1

 هل املاح ندیا هظفاحم هدمسومه یراتوارطكر قرهقراص ورغود

 تارکفت . یدروبیدیا بیقعت یلویرب یکیدرب و هاصاف كني راچاغآ ماج
 لم وغود هنیرانک زکد زا رب هلبا لاح ر شلوا ئاق هدا هقبع

 هروک ینکیدنیبس هاكر نوا قالوآ قلاب .دنکزا
 هب ( یلوغرو ) . یدالئاب هغەقىح یشوفو رو دشیک هد یلو ناه

 یایرد یبراحاص همربص « شنوک نالوا قرش ٌهبوبح نامز ینیدراو
 رازیا بغذم «" رالوب یارون كردکود هنیرزوا كنافص رارقی

 ندوص نوروک هغازوا ندقازوا قهدفرط وشراق یک ینیدحآ

 ."یدوییدیا جسم دروس هناقشاف ویو اقا ۶
 بولاط هنجما هانوتفم ترح یيدرو كزیکهد نامز خر

 قرهتیراض یدوحو نوس یسکش لاج تسد تقف نکا 1

 ٥م رانا تعاس . یدریدناوا ندسشوم, لاح یردنلو دیو

 ییدر و هرزوا كمهعا تدوع اهدر هوا . یدشما برش هلک وا

 ماشقا ؟ كجددیا هدهرن ینماعط هلکوا طقف !یللب و .یدسطق «رارق

 رارفر « لقتسم تاحر ؟ شایع سمقس مون یەک ؟كج دیک ههر

 تیافک ر هل هنماعط حابص كنسيدنک هکولاح ۱ رولوا هلبا هراب «یعطق

 كيهرفس یدمش كرددبا راضحا كنمرح» . یدقو یسەرا كحهدیا

 . یدالشاب کیو هدنز رک ناو كنكم حاص ۍغیدیوق هنیرژوا

 هلحاس شاوای شاواب یراهفلاد كلزکهد یغیدلوا یساشاع نیشن هرانک
 . یدزونند تک کمره « تک نکو بسا

 ن هک لوا نونه درس د كمر اف وتو .)
 « ۱ ؟ مەسوسس یراککر ا هنر كرلتوناپ ؟ مرو وس یرایدک

 ؟ یدیئد لوتعم یزوس



 هيدا تابجتنم ییمسر ۳۳۰

 هزت تن كعا قدصت الاغ ارکوص ندکدتبا ريس نیغلاد نیفلاد

 یشر, چسه ابلاغ هنپ بورد شیراق رر ررب ییراج هلسهارورپ

 قرش « كنهناخم یهدهنوا زا رب . یدئیا ماود هلو ندشیدمهلوت
 ییدلنا ریون كلبدنق نعادیا لافشا ندنرالاخ قنور كنبرلرعا+
 هدکا شرک یقلخ هطا نوتب «هسرتال» ر هدنسهشوک قلناراق

 قوح ر هدنفارطا كب « هسرتال» <« ەدەناخىم « هدقاقوس . یدیا

 هدنراهاکعاعجا « زادنا نینط هدنراقافوسكنهطا ندا رب به قلخ

 تب باطخ رب هنیرایلکوس هدنرلناسل كرازیق ییناشن « روآ صقر
 . یدرارولیوس ند زغآ رب به یقرشرب نالوا رور,

 یک دویلوا فافختسا نزههقهق هنزح و ساب لاح ینیدنلوب
 کما بقعا یلوب (وموفاج ) كره ندنسدرآ راتنامثوب نلک
 كمربک یهجک وا « یتولع و تفاطل كتمیط ءرظنم هجالشاب
 هنیرظن فطعنم هفرط ره قرلوا رارق ین هلبسیرح ًاجام رب نوجا
 . یدلوا شاب ههشعش

 ۰ یدیا دروجال هر ص « نا راک زور < لهزوک اوه

 هطبار كالهس چوا زووا ! ررقم و . كح هما تدوع اهدرب

 قلزکلایوش . یدیا شللق هنشاب زکلای قترآ ۰ شلبق جاودزا

 یشداق هئشیه « هدر ه | و نده چوا زون وا ؟ یلکد روم

 ! زکلایهای یشراق هراقفا رود ارودوب « هرازکهد عساوو ! زکلاپ

 هلتحرعو ثقفش هنسیدنک هلیرلزوک دروجال وا هلسب اس یتح
 . یدروضاپ

 هدنروص ففخ یک. سلطا ینام شلاق هدنجحما راهمرق یفرطرب

 هبیغاشا ندیدافوم یک لئام رب لیشب فرط رکید ؛ ایرد جومتم

۱ 
۳ 



 ۳۳۹ ۱ هيدا تابجتنم لمسر

 ي یدنوروک بدم ردق كج هردرو قح نامه 4: سهح وق

 .یدرک ها كرت وم زور 7 چه ها اک
 هلماعمو « هوشعو « تب یاعاو « مس و ... هدزمس زوس

 نکستو لیدمت هیبخ ندلاخ یتدحو ساي كنسهجوق هناراکشزاون
 یا هالا زرطو رد نواح هنمارآ ناو تا

 شالت هج دیا سح یشدنالامربط یحا یحا , كنراقاا ینیدنازوا

 : یدفاب هلبرازوک كو وا بوردلاق یاغرو هللا ناحاخو

 راناحاف آ وب الاغ ..!یدکض اس نجما یتهوهقحابص هد مه !یدک
 رب رس كنزا هک رلیدیا یرادفرظ لاسع و لازما كارتشا
 هدوا و یندلوا فرصتم كمرح . یدراو یرار هد هدنجا ودزا

 ندنلا هدیمرح یمالا تیام رایدک نابقارب رارق یاج چیه هنیدنک

 . یدراشلا

 نکررا نیلحادص هنرزوا یطف رارق ر ییدرو یسراب هحیک

 هلا عضو هغادنص رب هسراو یساشا ردتهب لا هنس.دنک قرهقلاق

 ینسهقانش هنشاب « یتسوطلاپ هنسهقرا . یدربدنبا هفانشاط یغاشآ
 هتشلا . یدشمروطوا هدنتسوا كفبدنص ینادالغاب هلراسیا لر هسک

 1 راک ھو شما دارا یلاوس 8 رایت اب شاه دایواا

 . ید[: یسشامواس ارت

 هلوب هدزوا كمهعا تدوع اهد رب قترآ ! عادولا ! عادول

 ماطر یلکو و : یاکوج وک هللا لاح رب رکفتم < نوزحم . یدقبج "

 ۱ یدروکا ندوشراح یيدتسا کک كرادکد هلرلوا زیسدسل

 ندنرار, قیتربب كنبرلهسلا « قالبسح یراقایا هدنسهروا كغاقوس
 ینراقدانبوا قرهشیریقاح كنلافس لافطا قاط رب «رون وروک یرلتت



 1 هب دا تاب تنم لر ۷۲۸

 نکس ضرست : لاوما بم / تالوک اما قاس ندکرایذک كنس
 هارادودیح و ¢ لرل ز سرخ و نامزوا ! ەقاب 4 مج هشيقلاق هنسا وعد

 6 كسمرياسهدوک هدارو ینسهنادرپ

 كرنکچ هلتدش یک قجاریق یوق ؛ یدک ینسهقباش « ینسوطلا
 . یدتیک بوقیچ ندوا

۲ 
 ندنمارک دافخا ( ینبسور ) !روممالک | ماه یدنفاكب ماقمماق

 تح دو ؟ رتسلا تلادعو تمرح یالاتا نااتش یقسومو نالوا

 كنکهدنسشراق یننهنایوج تلادع تیاکشو هناقح تاک اح هج وف

 یمجرب قرەر دلاق ی رالا یک راپا كنتسانعژ نوجما اقلاوعضو هننهذ

RT Cb, 

 . هتقبقح ماهفا هل هلاراکهغلابم تاکرحو عاضوا شخ هطبغ هروتقآ
 كب یعاقماق رلهطا هالك | یتفجهسهلوا نکم هدهسروشبلاح

 هنشیورو « هنیزوک هننشاق كنسبراق كسکم» : هبیدقفا

 هنیراناویح رضم وش « هنتبحم زستبسانم وش كنیکم هدزکسریشیراق
 تدوع هنوا هناسونأم هل.باکش « ؟ وا در یهاخادم نوح .

 . یدروسدیآ

 باتشهد ندننادیدم كلوز یعرح نامز ییدتنا تدوع هنوا

 قرهاللاص ینشاب كلەنس شعلا شمالشاب هکمهرتبن نوجما یغداوا
 . هکلوا نونم نس» : هنامسبتم كرهزوس یبزوک رب هليا هوشعو زانو
 « ... مهسوس یرافرح هنیرب كرلنوب اي ! مرویوس یرایدک نب

 لاح یرافااپ قفراص كنسهرهح شمشورو وا ء كوس وا . یدید

 هدنحما E ۳0 كا امشح "نیا دار هاکح و ود هن ی رک همت

 هک اون ییدتبا نامرد هاقوز رب نلک هنیرازوک كون وس نالاق



 ۳۳۷ هيدا تابجتنم يل سر

 .رایدیا هدقم الرضاحهنماعط هلکواو .دکعیا مه ینسیتا هوهق حابص
 تاناوبح و نالوا حجر یدک ندنفرط تساهبحاص

 . یدقح ههفوص قرهوقود هنئدح یراهادقفال لاوحا كنهسرتفم

 یثاب « یزو « یراقس « هدنرلقماصب هتروا كنهودم « هداروا

 نس یعهوهق » : نمروک رروک یبیدک ضایب شکاپوب هراکل ءایس
 ندنس؛طوا كرەد « ؟ یمهلیوا ! كدرق نس یماجینف ! كدجما

 كنيدك شاوای شاوای قرهصاب هنجوا كنبراقايآ بولا یوتاب
 یک یکیدتسبا نکیا شمع تصرف هنلا رضاح . یدلوقوص هناي
 . یدالناشن ینرب قجهلآ ناخ ٍلا كنیدوچ و نوجما قلا یاقتنا
 هللدش ینکنکد ! قچهحاق « روبیدلسش یدک . یدریدلاق یوتاب
 هجا رحص نامه ناحاف | وب نالواریسلا عد رس نم ړ دنا رر دنا هر روا

 . يناشآ ندرانهویدم هلا وتلوروک رب مظع قر هاق یغایآ

 نکددیا تیاکش ندنغیدالزبص كبلوق .دنتل ا كنمویدم .یدنالراووب
 1 یرولوروو هاب وا هب یدک چه » : قرهّقبح هنسسش راق یسراق

 تدش فرح یللاوز هحسد « ..؟! یدا هسلرف یر رب اب

 هنسهط وا د »! E یدمش اکسن» : نا

 E 7 لاک هارد دیا بقعل اب هر . یدشح

 ؟ كتسرلمس هاب ٩ كنشچهاب هو : درود ۶
 »! مالک | هدل هدهلوس -

 ندکازوک یلکنر « یک مجیلیویق ناوروک ندنسهقرا كماج ر
 شّبلآ « ییرازوک كویب نالوا رارق یاج هشاپ هلماط رب ندیا سکع
 هنیزو كرح ییدک قرەقار رال « راناشن هدنرزوا « كنهنس

 مکچ هدیا تعجام هبهبلح تموکح ؛ مریلیب ها يه » : لبا بطء



e Aah i aE 

 هيدا تاپ تنم یدو ۳۳۹

 یراههاخاتسک راوطا هلوک ندنوک . یدراردبا ائوغ هراس
 هنمامار بفقوت یاحر هدیوا هبدآ وب رلیدک ندیا تک قرمریدیرآ

 یا آ هوهفر هدنلاع یدنک قرهنایوا نکریا تباث حابصر , رابدالشاب
 ثاطرب هدفاقوس ۰ نامز ییدلکح هنسهطوا لوجوک نوجا كما

 هیتر هعماس , یدقاب یراشد رءد.شبا یغادالغا كرلةچ وح

 ¢ هح واک | یغیدلوا یراهعاشمو هل دام ةزاوآ هل رابدک ء ندا سکع

 هبهلمکتسا . یدروطوا هبسهلمکسا هلتدح لاک یالوط ندشیدنادلآ

 هبیربک ۍسکج « هلپ-هبن نالوا یساهننم طة کیا كنیزوب هدندومق
 لاح قلبحارآ رب هلیرلزوک قالربف زا ریو لوس « كيکح ورود
 فا ار a هر کا شرب ندا تیک

 یتسهوهت یلدوس یرکید « شللاح یک ایر كنبدک ارز
 هلنربحو یأب هنیدنک یدنک . یدشمرق یا هدکهنوا ءشیجا

 كناناوبح سانشان تمعن « زسافو « یلریکوب ! یلعالک | مارم همک» "

 . یدروسد « ردنبداق یدک ًاتاذ . رولوا یرادفرط هتباا رانیداق

 هلرأت .ندنسلوا زدهو وح هبوب كنبدعابسم لوصح تالنوکرب
 هداروا هتشنا . یدروطوا کا ڭنەرچ قرهایاد هنلا یتشاپ

 ازت نالا یکک ا یا یوو و
 ینشیاسآ و تحار هدنوا لصاحملاو ندیا مور ندنفک حابص ییدنک

 یکراق « ءان الج یک سونابآ یشراق هشنوک « رلیدک نیلبا بلس

 ی هاو نآ یهو یرلازفا قنور ناولا یلکس یراص < ضاب

 لنکتشت حزف سوق رب هدرارظن یرلناز ور رو ولر نامشح نتکهد

 هاو توروتوک هنزل ا ادتبا ین راقایآ كوا هداسا ییدتا

 هل رطاخ يافص هارهلزبع یرازوب هللا هنازاب هوشع روطر صوصخ



 ۳۳۵ هی دا تایم لر

 میس
 را د)

 ؟ رلیدک اب نب ای : مرتسیا یباوج كوص ٍلا ! مناخ س

 كتبحم « یاب ی تاوه كنیداق رب « یبسویام كنهجوق رب
 ' هرارقس یازف ۳ یاوه « ندلک لام یر الع هن رز وا افص رازی

 ییدنیا ش تشو اس.« ندلوت یهنه تالا نرو یراباخ یو

 نالوا ت راع E چاقر و بھ ۽ ۳ كاوا یارس

 . یدبا خدنم جو کف

HTهنادوج وکیتقافرر ثل هنس چوازوتوا هک كم د ؟ یاب وا  

 دوتا. دولوا باوج و ۶ لح كحاودزا یامعم هک « یه
 یاس « هتح تیدبا « هدنرلیآ كليا كجاودزا « لوا هنس چوا

 ولرد یه < و لی لنز ؛ نده اف اه لا ندا راسم هادوس

 تمش كم:شرا یعیدنل وا ادو هب یک لبم ر مورح ندتیزمو اضم

 هلاحو قترا ندنکیدتا جنو لالخا ینسهلها تشحو هیاساا

 ! هجوق e ید شم هلا دا یتسعطق رارف كمر و ها ر

 زووا یعرک, ۲. کی دتنا عمجو ب بلح « هوا ییالوا هفرصتم « تنمرح

 هدا كوا . یدشلوا رار ۳1 ندنسامردصت و تازیحمت فلت

 تور دلاق یراقور وق هللا ا شور ر هدایز ندتلاحاص

 ناشالوط كرهدبا فطعراقحتساو فافختسا رظن ر هب هج وق تح دب و

 هدنراهلادناص قوتلوق « شما البتسا یراهانق تاناوبح یلریکو
 كسعتا ینیدقای نوحما قمنصیا هدنشق قونوص كنهنسوا ؛ رارویوا

 شارخ هعماس هدنرهظوا « هدیراهفوض 4 رارو وشود هدنسوخراق
۱ 



۳ 
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trtهب وا تایجتنم یلیمسر  

 ۱ افاو . یدلکد مزال هاا رکذ هدندادع امکح ینان ماس
 تمکح هلبراریعت بدا سانش هفسلف «میکح رعاش یجنرب ی (رسوج)

 « عاش كویب ره طقف ! كسروسر دلس یغیدلوا عاش رب سانش
 ٠ كرعاش كوبر ندننج هلوا مأوت ردارب یکیا تمکح هلیا رعشو میکح
 .مرەدیا نظ ردقوب لح کما رک ذ هدنتحم هفسلت یمان

 ۰ مروبهماس نب یراتسانم ههفساف كلت موک هلسورابراب « هدرا

 4 )هديا لاحییسح زار هلرمریرب هداهفارب یرانو ز یدمش

 . ۰ كدتبا لقا هیوک رب هدنمان ( تناب) ندهردنول یربندنوک چ وا

 وب كوس نالوا ندنتعسط تاس هرتلکنا یوک زمفیدلو « و

 تا ۶ هاب رب هحیمظتن» دنه لقا كيهفص . دوذح هلراحاخآ
 نایت یاوه « هلبیوا هدارو . راو نامروا رب كاج وك هدنفرط هب وا

 رفودنمش « هع وا كيهردنول هدهشفوت اس ر رریدنآ قرش یازفا

 ىلا تنوکس و نوکس وب غیدناوب هربندرب هدبولینروق ندنرلبتاروک
  راطخا هدنروضرب بیرغ ردقه ییهجیلماج « یمنطو اکب هکكسزملب
 . هدنکو اكمهرحم .راو یرلماشقآ بیرغ « یرلحاص نیزح !رویدا

  ؛دوبلوا مدمه راي اکب هدنحما قلزکلای هکراو شوق رب شلوا زاسهال

 .ادوس ؛ زما مادا هدهشوک رب یک دبما شمشود هبلف رب یلناجبه
Sb:بواکج یرغ وط هنامس رو دنا ی یاوهیمادص هدیولشاب  

 لاک ۰۰۰ ررتسوک یناوصو هقح بانج كرادایرف یلق نامز ییدتک

 تر هدر و ماتخ هدارو هم وتکم ارهب وا ندکرازوک هلرسحو تم رج

 ۱۲۹۸ سوتسغآ ۳ هردنول



 ۳ هيدا تایجتن» میر

 زیلکنا یبش ره « یترح هدیدج ناهج نلیید اهيمآ لصاماو
 ؛روبنولوا سیردن هجزیلکنا هدنرانونفلاراد « شمروتوک یرارچاهم "

 را ( یهژ) هدنراحما . روسدیا تلضف تاما هدهچ زیلکنا یراهمالع

 زیلکنا یراساج I وه رل ( نوغشاو) < رارور تبرح

 . رددناع ًایواستم ,دهتکلم یا رافرشوا ندشیدلوا

 تفت

 تنام ها لود قاهلاو ندټیدلوا تلودر ناتم یلود هرتاکنا ۱

 هل رکسع الاتاهسرتسیا كب : التم ءندنغی دنلوب سسوم هرزوا تعفنمو ۰

 هسنارف « هدیاتسدنه یراق هب هبسور هاب رکیسع هسامع تلود « هدرصم

 هسنارف طقف . ربلس هدا هراح ًاقفتم هدنالف هد رق هلسهرب مو
 اعتاد هدنسشراق كقرامس ین كناسالا یلتشهد وا یدمش یروهج

 ینسهدوچومیاوق ندنکیداس روح یردنکهکاتکرح هناراکطاشحا

 ینمردنل و هدزکسم هسا ندکشا م مس و قوس هاش صآ < هیاس هاب وا

 ں'رددم N ااا ا نیح هلتهجوا . روسدا حج ر

 . نمرو لامحا كب هنقافا كنهسنارف هلل ود رب

 ینیدلوا کاح هرلایرد ندیا هطاحا ینسق چوا كضرا هرتلکنا

 دادما هلیا عطق یطباور وارود ره كنهیر یاوق یهداحاوس هلتهج |

 ههمظع هوفر ار ندنغیدناو یرادتقا هفقار مو رحم ندتنواعمو "

 . روى ماست یجاشخا ۱

 نیرسرز رکن :دنعوا : نوک تم تاک د
 ےاصوا هدكمشيرک هنالبصف زاردو رود یک زمنیدلوا قازوا كب

 ؛ مکجهدیا افتکا هلقمروص یش چاق رب راد کوا ندنکجهریو
۹ 

 (رسوش) كرازسنارف ۱ منا حیحصل یک كکيدروک اطخ دی

 یفپداوا یرعاش كویبرب میدق تیاغ كن هرتلکنا ( رسوج ) یراکدپد



 هيدا تاپ#تنم 1 ] فور

 كلعزو» هتزغ ر اپو كلهاج رب . روسدبا ماها هلقل زامایشالک [

 هبوغوه ناصف کهدنرضاح لاح كنهمومع فراعم یم یمامالک [
 نالیزاپ هکر یراضم هدزمشکلم یتح ۱ مهلسب رویلوا دباع نده
 + هبمر و ناکما هندوجو كناسبدا هد هثدمالک [ درف ره "یر

 | ندنلایهح رب یلتشهد كقلخ رب ؛ یدرلزوسدبا نالعا ش رکج

 هننادافاو تاک اردا لبزنت كنسارعشو ابدا هدیوسشلاح هنساراتروف

 . ربا وبا [ مت یا
 . تبغررازسنارف هدرلشمیا عضو هباشام عقوم هدنولهدوا ینوللتوا

 ءرازبلکنا هلا ناب یغیدلوا تحاق لوس هل كلوب 4 رلشمهمرتسوک

 ۱ كنفر ۳م اشک یتلتناتشا تبص تلمر ! كسرومد هلباقمر اجب

 | نادیفخ رلاولوغ ؟ یمزاروک هذخاژم نایاش نوتب سوب هدنرظن

 هرازملکنا « هربیسکش كنا هسیا راشمهغا تبغر هب ( وللتوا ) یمارک
 هنناش هسزلدیا ریدقت هدننب قلخرب بدا "همیدبرب ؟ راو یتهج دناع
 بدس هکلزستیغرو . ردبا رادکل یاش كتلخوا هکلب ؛ زلک للخ

 وراس هدهسنارف هدلاحوا هسا یسم رک همز هقشبرپ كنلو مارد

 ! كچهدبا تلالد هتیرکید یانعم كنسرک هننمز یلوصا
 .. كنوغوهروتق و ها لوصا ییدمیش كلو مارد هدسراپ هصالخ

 یرلنامور (امود ردناسکلع) هليا (لبار هزمهل) قرفیهدنبب یزرط
 ۰ یهداعلاقراخ یاکذ رب یک وغوه . ردیک تبسن یهدنسهرآ

 ۱ « تاشنندسدوا یامدا كن وغوهو اطخ كعادع یسهسوق هارسکش

 . هنمیسقت هلصف چوا یک یسلوب تیاهن هدرپسکش « لوحت هدرعوه
 ۱ . ردازس كعد هنابیدا عضاوترب قالراپ ردق تقبقح

* 

¥ * 
۱ 



 ۳۳۱ هی دا تایجتنم لیمسر

 یدنک كارز ناو 9 ]۷ نمرات رتسوک عاش ر ۱

 دع هدسهجرد وغوه هدنلو ر جوت هللا

 لیفان اتاق کد روى کا قلدصت یو نب طقف . روس وا ۱

 یتجو هدهسلارف یسحرب كا كرانديا رابتخا یزرط ریسکش هدنجا

 .ردوغوه روتشو نالوا یساوشس كنابدا روهج هدفرط ره كناسد

 ( یتلوژونهمور ) (یتقام) (یتلماه) كریسکش « نوسبد هسریده# مک
 ریسکش كنبراورتابت وغوه رونقبو ارکوص ندقدنوقوا یس( ولاتوا )
 ردق هپ ( ودراس) نوکوت هکردملسم . رولوا مولعم ینیدنلوب هدنزرط
 ییزرط ریسکش هدنراورتابت هدهنوافتم هجرد یسارعش هسنارف نوش

 : ردراشعا راتخا

 هک یسمشنک هد هلک كرلاشام « رانادجو "هلداحم « رانوبسقآ

 لوقم هدایز كا « امرف مکح هدایز كا هدنراورتابت هسنارف نوک و

 . ردریسکش یدجوم كرازرط و ۰ كرالوصاو - ردندراش نالوا

 قوج كي هدراورتابت وغوه روتهو : مهیلیوس بودیا فاصنا
 .همرتسوکی شرب هدنج راخ لربسکش هدنلوب مارد هدهسشمرتسوک راهفراخ

 روو نوجما یلوب مارد هرزوا قلوا یلتوق اهد هرکص هکردشم
 ! اهلوا روح هنارکش هیوغوه

 « روییدک همز رب هقشب یور ورتابت هدسراپ هدرانامز لوص وش
 كربسکش . مدروک هدراورتابت یهدساراپ ینمزوا ۱ كسروید

 نالوا لسم ینجهللوا ندرابش یولع یک یرازرط كنوغوه روتقو
 هداس هلنهحرهو هدنروص یفجهبالک كسک یه دیدح لوصا وا

 تراعندقلوا هداس رونىك راو ەدى ەم و تعر کردندشدلوا

 یراورتابت وغوه روتقو یرادادفرط كدیدج زرط وب نالوا
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 نداینامآ «هباسال آ ندهننارف كتاسداهدلاح وا.ردقالرایاهد «یهدافتسا اهد
 ناهجح زکیدید هب دم رم كلام ,رون ولوا داهئسا یس وار ر فس هب هرتلکنا

 تفرعم یادو تالاک ییدربتک هدوجو كت دمو تساسنا هدتف رعم

 0( لاقتاو تبارم هزار هدنرانس هلتضاف ما . یک اکا

  نکمهدكي ًاضعب كما نییعتو قیرفت یهیناسنا تالاکو هیندم عیادب
 هدهرتلکنا « دم عارتخارب ندیا روهظ هدالاتیا : الثم . روبلوا

 احا هدهسئارف یاسنا هقراخرب ندک ندهرتلکنا ؛ رلیدیا لاک ا
 نکریلیدبا فشک تفرعم هزحم رب هدننونفلاراد هسنارف ؛ رونولوا
 . تاضفو فرش ًاضعب هلتهجوا . ربنالشاب هسیردت هدنرانونفلاراد اینالا
 : هکراو ردقوش .رلاق زجاع رکف هدننصت یتیدلوا دناع هنسکناه
 نوکو ؛ارولیروک ینبدلوا هد وافتم هجردر كتفرعم لئاضفو

 . كتفرعم ماسقا رانالا نالوا یرب ندنرلتاف یحرب كا كنايد

 2 رارب هلکنو . رلبهلوا دع یدرکااش كنالاتا هدنراضمب

 : هجداقتعا من . ردلکد ندراتلم نیک هنسهرص راناملا نوکوب رانالاتیا
 : کەدەجرد ا هلتهجوا . ردرلزیلکنا یم یحشرب كا كناسد

 " یکیدلوروک هدماوقا ندا دلقت هرالاپوروا ندارکوص ابو هدراتام
 نداق رما « ندهسنارف یترحوتاسدا نالوا تبناسنا ساسالاسا یک

 ۱ . ژامهلوا روصت لاا هتیرلکدنرکوا

 هدنسراپ هدایز ندهردنول ابدا تیرثک | : ملک هدا سخا رصع
 نالبنارآ هدنایبداو ابدا هکردمولعم .! كسرویید « تیا مست یتیدئوب

 كلام هیوغوه روتقیو هسنارف نوکوب اعقاو . ردتیزم « لکد ترک
 هنسلوا كلام هیاهد ( یتءهژ) رب هدرصع ره كتام كوسه ؛ رونو

 . لداعم هوغوه ندهرتلکنا نوک وب ندنکیدعا هدعاسم ترطف ناکما

 ۱ ع



 ۳۳۱ هيدا تایختنم يلمسر

 یدنک كنهحیلارقو نالوب هدهردنول یدمش . نمهلیرتسوک عاش رب
 دع هدنسهجرد وغوه هدلوب « كبريل » ( نیش ) نلیدیا جوت هللا
 یمارعش زسنارف . کد روبحم کما قیدصت یون ن طقف رولا |

 یتجو هدهسنارف یسحرب كلا كراندبا رابتخا یزرط ریسکش هدنجممآ

 .ردوغوه روتَه و نالوا یساوشم كابدا روهه هدنف رط ره كناسد

 ( یتلوژوهمور ) (یتقام) (یتاماه) لربسکش « نوسید هسرید# مک
 ریسکش كنبراورتات وغوه روتقو ارکوص ندقدنوقوا یس( وللتوا )
 ردق هپ ( ودراس) نوکوب هکردملسم . رولوا مولعم ینیدللو هدنزرط
 ییزرط ربسکش هدنراورتا هدهنوافتم هجرد یسارعش هسنارف نوت
 . ردراشعا راتخا

 هک-یسمشنک هد هلک كرلاشام « رانادجو "هلداحم « رانوبسقآ

 لوقم هدایز كا « امرف مکح هدایز كا هدنراورنابت هسنارف نوک و

 . ردربسکش یدجوم كرازرط و ۰ كرالوصاو - ردندربش نالوا

 قوچ كپ هدنراورتابت وغوه روتقو : /هیلیوس بودیا فاصنا
 نمی کیش هدرا هاربسکش هدنل ون مارد دەر

 روستعو نوجا یلوب مارد هرزوا قلوا ییئوق اهد هرکص هکردشم
 ! لوا روح هنارکش هبوغوه

 روسدک هنمز ر هقشب یلور ورتا هدسراپ هدرلنامز كوص وش

 6 كرش : مدروک هدراوراس قەد ینمزوا ! كسروسد

 نالوا لسم ینجهیلوا ندرلیش یولع یک یرازرط كنوغوه روتقبو
 هداس هلثهج رهو هدنروص ینجهالک | كسکم دیدج لوصا وا
 ترابعندقلوا هداس روس ربتکربارب هدیهبمومع تبغر هکددندشدلوا
 یراورتابت وغوه روتقو یرارادفرط كدیدج زرط وب نالوا _
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 هيدا تاپعتنم یمسر °

 نداسالآ «هیاسالآ ندهسنارف كتاسداهدلاح وا.ردقالراپاهد «یلهدافتسا اهد
 | ناهج زءکیدید هندمتم كلام .رونولوا دامتسا یسلوار رفس ههرتلکنا
 تفرعم میادبو تالاک ییدربتک هدوجو كتبادمو تیئاسنا هدنفرعم
 ندیا لاقساو تیارس هنیراررب هدنراش هلضاف ما . ردنکا ا
 | نک ەد كب ًاضعب كما نیمتو قیرفت ییهیناسنا تالاکو هیندم میادب
 هدهرتلکنا « یلدم عارتخارب ندیا روهظ هدالاتبا : الثم . رولوا

 احا هدهسلارف یاسنا هقراخر ندک ندهرتلکنا ؛ رلیدبا لاکا
 نکر لیدیا شفت تفرعم زخم ر هدس ونفلاراد هسنارف ٤ رو ولوا

 تلضفو فرش ًاضعب هانهجوا . رنالشاب هسیردت هدنرلن وتفلاراد اناما
 ۲: کراو زدفوس .ربلاق زجاع رکف هدنیعت یفیدلوا دناع هنسکناه
 ۱3 ب4 روایروک؛ ییداوا .هدهوافم هردو ترم لتاضفو

  كتفرعم ماسقا رانالا نالوا یرب ندنراتام یجنرب كا كنایند
 هم رار هلکنو . رلسهلوا دغ یدرک اش كنالاتا هدنراضمب
 .هحداقتعا من ۰ ردلکد ندراتلم نک هنسهرص رلنالا نوکوب رانالاتیا

 . یهدهجرد یحنکیا هلتهجوا . ردرازیلکنا یتام یجنرب كا كنابند
  یکیدلوروک هدماوقا ندبا دلقن هرالابوروا ندارکوص ابو هدرلتلم

 نداق رما « ندهسنارف یتیرح وتاسدا نالوا تبناسنا ساسالاسا یک
 . زامهنل وا روصت لاتحا هنیرلکدنرکوا

 ا مدایز ندمردنول ابدا تیک ۱۱: ملک هذآ نالا راس
 نالینارآ هدناسداو ابدا هکردمولعم .! كسروسد « تیا مل-ت یتیدلو

 "كلام هوغوه روتهو هسنارف نوکو اعقاو . ردتننح + لکد ترک

 | لوا كلام هیاهد ( یلهژ) رب هدرصع ره كتلم كوسه « روشلوب

 | لداعم هبوغوه ندهرتلکنا نوک وب ندنکیدعا هدعاسم ترطف ناکما

۳ 

۱ 



 كجافآ ار رالماط رو ندنراقاراب هقدتا زازتها ره هدشنلا
 ! ردت دب كي هسشمامالغآ هلیراظتنا كلهز وکر هدنسهیاس

 شمهمهرتش هدنسشراف زوک لزوک رب نوسلوا هسرولوا مک ره |

 كنحور یتسکع كنس ر نالوا مولعم هلسهم هرې ییدلک ندنلق ایو

 یوراب : هلک هثش تادا ! ردزسعلاط هششمالاق هدا

 نوجما یم كنوریاب ! كسرویما رطخت یییلهش : كسرويمنكب
 هکراو ردقوش . ممتا لاغتشا هلبران | ردق كجهرک هثح هلکنس

 هشدلوا ندارم قجدلقار هفرطر هلبوا : الالدتنا ندنراش ضد
 دلوت هدنمسسق هرتلکنا كناند هدنسیدالنم هنس ۱۷۹۲ ییهش . مما

 : ردرعاش كوس رب شمئک نداند هدهرتلکنا هن هد ۱۸۳۳ و شما

 . .تكجهشا لوق سامق هدژاه ندنسارعش هرتلکنا یسابدا هسنارف
 یسابداو ارغش هرتلکنا هک ولاح ! كسروسد ؛ ردقوح هدراهجرد

 : مهدیا قیدصت یبرافدللوب هدننودام كي راک هدهسنارف هدنرفک
 ٤ نودیارد « نوتا « نوسناح « الام « هحنسا « هسوج هرتلکنا

 : تک نو : یلهش « م.رلوف ۰ یهرض « هواف « پو

 هدیراجما یربه ی یهزور < سروم « رذیووس « غشوا رب « شش

 رهظم هابداو ارعش قجهلوا راختفا رادم هتلم یرلکدتبا روهظ

 یامان رددت رضا + ردیسکیآ ر هد ل
 هدیابدا و ارعش قوج رب مکیدمر وک موزل هنمزاي یربآ یریآ اهدا

 یتابدا « كنهرتلکنا یلاع نالوا كلام هریسکش چیه ؛ مهقارب هفرطرپ

 قونونفلاراد هدهرتلکنا ؟یمرونولوا روصتناکماهنسم رکوا ندهسنارف
 مدقت لضفربهدهن «لضفمدقنر هن ه هسنارفهحماندایسهلو هدهسنارف نکیآ

 « یلفرش اهد ندبدا هناخیتفرعم كسب یروهظ كربسکشرپ . رریدنازاق

 ۳۹۹ / هيدا تابذثنم لمسر



 ۱ 4 ۳9 هنیدوهعم یدنفا (...۰) یمدا . ) زاو تل

 ۳ زملکح هسلوا هدننچ - راز هلا (اوح ) كيب زو هسرتسیا

 نسح "یمسن یاوه كبلو اما ء قو اوح هدارو , ! كسروسد

 . مروسدیا سح ینکیدتیا سفت هدنجنا

 نط کار هدكف رش « رازباکنا یراسداق لزوک هلا كب ض

 نسح « كشعت نسح مرا بدا كنيرانداق زیلکنا . مرهدیا

 هلماعم ها هدزب . ردقوب همش هدنفبداوا یسیلک لخد كل هير

 هدنسهوعوع مکیدروک هدنایبدا ۀنوم كناشاپ وترپ ىح . ردهقتشب
 . لباقم هنسهد هوعوع كکپوک س ردیواح یتسلاکم هليا ریمطق ن
 یزکهعسط تافل هدصوصخ و « كسرتسیا كد تروع الا ]

 « ینیرعت كتغالب ) هدروسروص هبد [ ؟ یدلوا ه بس هلامعتسا

 زمتماشم "الاحهلبا هورک وهتشيا ؟ردلکد یتقاطء هلاح یاضتقم كمالک

 تشزر هثناسنا كنلئاق « زوسو ۰ روسد ( نوسلوا ید "الاق « راو
 هکویلاح . ردللد كوب كا هتتمورحم ندهققر و هکزان تاسح نالوا
 زکلاب هدنجشا نهرادک ۱ و مالا مز هیولع تاقولخ زءکیدید رانبداق

 ییدسا ناسحا هرات ا تاج ۰ ردرالس زمخداوا كلام

 ؛ رديا هفصت ینادجو یرالاج رون ؛ ردکلهدلاو تير لوس كلا

 ۰ لاعتشا رکید حور ر رند تح هدنجما حور یراشدقاب لزوک وا

 ندنیلق ندیا ناحلخ هعفد كلا كزبق جنك رب .رر وداناق هرکف ؛رلیا

 « ۱ مزویوس یس نب » شاوای شاواب همدا جنک رب هلسس نیمرتت
Lkجنک رب . ردهدنف وف كس ش یه هدقم رب دیای وا ینهبلاع تات  

 كامب یلباتھم 1 هدب رای راب هحک یتیدراو ےب وکی کن ذک نھ مدا
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 رو مدازآ هشوک اهترب « امس قحار قرهحاق ندتندم را

 یرازسو یساو لغ لغ (رروطوا .درانک كا هشارکلا |
 E ... مرووشود ا

 نوک ج ر 8۲ یدیل قرک ین تنا او الآ
 هدنانلغ كب هنس یزیکهد شنام . مدتک هسراپ اا تیوذأم

 كنسفاش  رونزکب هاح راذکهر نام لتنشهذ و . یدا ۰

 ییدمکح كناسنا هدنما یحاوما زیکنا ناحسه ربارب لیا ینلهصق
 . مدروک میظع بالقنارب زمک رک هنتهجر وا كشنام . دویلاق الب

 هح رشمو قالخا هدلاح یفیدلوا نیش ردقوب هنیراررب اقوم نب
 نامز H2 هدسزاب . مدهروک تله کیا قازوا ردقو هن رلرب رب

 ؛ یدروبمانیوا نویوارب یک مکیدتسیا فسأتلاعم (زهسنارف رتا هآ)
 ےن هک «یدروییدیا ضرع ا كچ وک یبا كهسومود دهرفلا
 (N .یدیالکد ند راش مکیدشیا وزرا سفر وک هدزهسنارف یدم وق

 یور ) كوغوه یدمش زهسلارف رتامت هروک همشدوقوا هدن رله نع

 یوواوش زکلای هسلو دعاسم ماح .٠ شمرواوا ین ( سالب

 ناو هداروب اعقاو . مدردک ردق هسراپ نوحما كمروک هدورتابتوا

 طف . ردنلکم كمروک هدهردنول .دهسنارف رایت نوجما مدا رپ
 شهالشاب کملکح ه رلب ا سک یه و شیت .مسوم هدارو یدمش,

 مدنوا نونع هنماتخ كسم . صلوا لباق قلهرا و ندشدلوا

 كنراتوعد هحعاب « ماعط «هبایش < ولاب . زامل را یرعوطمزوس مهسید

 هل.تسانم بوم هرهشرب نالوا یسلاها نولم قم تردو هنا :

 رشع نالوا لصاح كرەدبا مامضنا یخد راسنجا ناک ندفرط یھ 8

 دلهسهلیوس هن هدنقح یرالزوک كناروب . یدرویلک تقاط هیهغدغد

 قا کو ےک هت



 ۳ رب ۱ i ی
 كس ٠ هيدا تابام لر ۳۹

 1 |۱۳ «اپ كسرابب ! مرهوسكي یلهانتمان

 ۱ رب هلبا نارتخا یابض یاکعنا ؛ هرمرم ؛ یدزع وروک اس كنر
 ندیاسکع هبهعماسكقحسارب هداروش ؛ یدر زکب هرازنح رو وق شما
 هغازوا ندقازوا ؛ روملسک یدایرف كللبرب هدهنوا ؛ روش یبادص
 هکروللواوحم هدنجما یتوکس كنهحیک یراقلصیا كنبرابجکی غاب ناک

 هدنراشب,الراپ بون وره «ریالپوط هنیرزوا كقفارب راز دلی قوجرب
 هدفرطرب وا . راراحآ راذکهر ینارونررب نوجا تیدبا هادج و هدید

 ۲ نوجما یلست هنا كبلقرب نایالغآ نکاس نکاس زیدلیب مأوت کیا
 ۳ الف یمدرمارآ لا لاقتسا کز ۶ رکود ی راض

 ٩ ارا ن ءآ ! ردقاقح تارز رونیروک هرازب هدنحما ناسن
 ۱ EN كناسحوا هدنسشراق كعادحو « یاسح بدر و هلکوک

 ۳ ییدرتک هشوج ی کراتو !مرتسلا كمر وک هدعاییدماح نالوا

 | هقشبرب باحسره ینیدلوا نارکشرب هدجس هههلا تردق « چاغآ ره

 ۳ ءدنرطرب ! مرتسیا یدماح نب نامز ییدنک بوچوا هیامس هبآ قوش
 | دلیل هجرلکیب زوب هدفرط رکید « بورغ راشن زوک هج س زول

 ۱ ۰ اسد شلاق ؛دنجما یداونا كيورغو عولطوا هراقفا نديا عولط

 ۱ ! مرتسلا یدماح هددداسوا

 1 : یراجک :مرب 3 یراحابصیک كنس هلیوا من

 ۳ . قوت مراقحسا قحهو وا

n۴ 1 یمدزاوآ را رقم ناردلاق ی  

 .هزدیلنوغروم رب ل اندش كتندم هغدغد ندیآقوس کما مارا هققدرپ

 راک زور ؛ رولوا با هدنحا رلنامود « راسس مرظن و

 درام ٍلظم اوح ؛ رب ربتک ین رلنامودهش رباف لدپراهعار لزوکوا



 ۳۹۵ هبدا تادجتنم یلوسر

 نر یاب تا یاب

 < دماح مدنفا مشادرف

 یحوررب كحوررب .مدلآ کب وکم لصفم لمرات ٩۷ ناسب ۳۰
 شا ردق هن ده یشرو لس هادحور كنادحور « یشاشفوا

 حاص كنسح تاّساک هدقمردنایوا یهلاع تاس> E زا شا ۱

 .:یدروس ز کی هزوکیام لزوک یبا شل داراب نوحماقلوا یر

 هد ن ؟ كسشماع ونوا یزمکید هلکید یسورواب لبلب هدهجیل.اح

 یتسادص مک کب هدمنلق مهسل وا كج هبلکید یدمش هکمدع ون وا

 یزنحشوفوا راشسوم یهدنرلاره وا كنهردن ول « سراب . مرر دشا

 قولخم زمکیدید یسوروای لیلبوا ! قوههش هدش>هسهریدنون وا هز

 یجور ردا دایرف هناقاتشم یشراف هتهولا كمك لس مک یوامس

 یک تبح هدنجما بلقرب هدهحک لیاتهموا « لس مک ید

 راشاقوح هو و روسدا لاحیسح هلمز هدنحا كلا یيدنلرزک |

 رازبداس یسهطو كنسهواس تامغن ابلاق .یدروشسا قعالک 1

 تفاطل ناهجوا . یدشمکید هیامس یبرازوک كوحوکوا هک « یدیا
 مارا وربص ین هدرلهحردوا قولوا نالوا ردق هرزر نوع تو

 کیا رنحتم هنر ر مدنز دكرارصع دنګ .شوفوا اغ ا ا شا
 ؟ یدسم یراتح نیزحدای شما سکغ هه اقشاع عقوموا كايا

 یازفا حور یاشاعوا كکيدربو ناسلایو ككیدتیا ریوصت هدکبوتکم
 ناحبه كمیلقو هنانوتنم تلوغشم كمرکش رانوک چاق یهلا
 6 نه لزب ؛ یدماح ن ها . یدلوا باس هنسهنا راکتدابع



 هیبدا ثابختتم لیسر 4

 زس هدنسکلوک كمرازم تادوجوم فاك «رارشحم « راتماق
 . ردب واسم هنىدانق كکبهلکر ناشوحوا رسادص

 هدایز ندمولوا ؟ كسروقروق یندمولوا ! روحوا كکنر
 هداروب ژزجرب « یشر ندکیلق هد كنس هسقو . یلقروق ندنابح
 كوا ندکل ریش مریلس ؟ كم رناط یینازس مشهدرف ؟ یم وفدم

 هن رکا . ردنالانو ناشیرپ ردقه ریلیب مک یدمیش ؛ ناع یلاح
 قارتفا مالا هدیانت "یلاسل رکا « هسیا تا بارطضا روتفم
 هدارو . نوسلک ههشول ود « هارون هدوا هسلا باوخ بان یف هلا

 قترآ نس ۰ یدلشاب هغلاح یورغ راتعاس . رونووا تحار

 ضصع « لاقا ر كحهدبا قشع نالعا ندهلک هیاروب ! لبکج

 هحنک ! تیا باتش هرلنوا نس هسراو دما رب كجهلبا قابتشا
 هک هدناشوماخ "یداو و < هداروب . ردیا عولط یآ کلن ۱ رولک

 هارل.اناشن « كرلهدلاو كجهلک هنجوا قئاب كنرادالوا یرایراپ

 یثداق هننایب یب یاض كيآ « كراحنک كجهرک هنلاخ شوغآ

 لغاشم راناسنا قارب ! كسراقروق هکلب ندنراحور قجاشوجوا
 « هدنسدبا رود تان اک « هدنسهلل تابح هبولع ماوع « هدنسهمو

 ! نوسنیا ماود هدنراشایزوک یئازس مشهدرق



 ۳۳ . هيدا تایختنم لمسر

 « روییربک هرازوک . هزغآ راکنیس ولرد كيب نايا بوقیج هبیناشا
 ندنتل | كحعایا «روسروواقفرطرههدشنوکو نایاناق هدنرزوا كامشاب

 هاروب » هبیجاب رب نک نداروا . یدراروشبچاق راهلکنترک هسیا

 كناروب » هرکوصندقدقاب هلتربح زا رب همزوب .مدروص هد « شلواه

 «یدناصهتبراجودوا رادکسا هشورغ یللازوکیا یراجاغآ وت یحاص

 , یدرو یاوج

 یراص شا هات تاماوح ره ك فا ار

 ؟ كسروسدک بوجوا ههر ! رادیاا رابغ یا ! ناسنا یا

 ؟ كسروسدیا باتش یعهلابقا لاثم ی لاصو رب اب و هرود ارود لمار

 مولوا نکردک شلوا بذحنم هلما عولطون حبص رب یک كنس هدب
 ارا وش نالوا كلفتسم :نكسم دایک کا یدقح هلو

 یسارو اریز . مزال توکسو تحس طقف ! تیا فقوت زا رب هدنرانک
 شمع _ندهک « كرللما ايراد شلوا بارت . ردناشوماخ "یداو

 ندالوهحم ماوع یامرت هدنسرآ كرارصع شقو « كراثآ

 نلوکود هدرزوا كرل رع و ثكشوقوش ناک یک روییدیا سکع

 < دلرلرعاش « كرللاع ۰ كرامكح لهسیا معاش ! هلکید یدایرف

 نر كرلبو رس هاسوش هلشبالا و هب دید نوت هر رصع هارارامتح

 ندراقفا یوشراق وش كساسنا "هلقتسم لاسنا نوس « یو رغ تماق

 « رابورغ « راعولط نوجا م یدمش ! تیا ریس یعولط رش

TPS TEو  



 هيدا ثابجثلم یی. 1۳

 اسب روا ميدل وب OT رم مدا تب وسع هنس ځوا ندتكلع

 یرندتعاس شب زوآوا قرەلوا بات ی ندنسهغدغد كتسدم رم+

 وا ؛یک اما نلزوا یحاص هدنلآ یب نم یاض كمهبمال نەم وس

 . مدرونوشود یمابابخ لیشبوا « یهجیلماج یارو
 ۰ مدتیا تد وع هب هحسلماح هب لی ندقارنفا تدم ر نوزوا

 « ماسک ندضارا کناه ره « ندنجا كنجاب کناهیم هدرانوکوا
 راکروب هلبسس هطلاب رب یلتشهد نالوا بیرخت یامرف مکح هدتهج یه

 ینیدلبقمهر, كلراجاغا ماطر كرهدبا دایرف یا یحا هدنروص زعابط

 كردیا زیام هلیرلبراد مادنا هدنسهرآ تعیبط میادب روص . مددویدوک
 نلکود هنمز ندکوک « هدایرف یرلکدتبا وشراق هتان اک كلابیذ ماعرب
 ,یدراروسدیا ماع لتق هتسوایراحافآ نالوا طعهموربنم هبیهلا كنهآ

 بیز هدزییه كره نوزحم نوزح ندنسمرآ مادا زاوا وب
 لزوک وا ؟ مهروک هن . مدتبا برق یرغوط هعابابخ نالوا ما

 راکزور رب نسا تفو تقو . شلوا ناباسر هللاو درد ره « نابامخ

 هدنکنر قاربوط رانی ءرضم تارشحندنحما ازفا سأیراغینردرب دلاق
 ۱ 7 یدعلآ ییلکش طول ر

 شعدوق بولق « هدارو « هداروش ! شوق رب هن ! چاغآ رب هن

 "یش . یدشع ود هنناتسرانع اش رفآ رب یسار وا لب رلکوک جاغآ ضمب

 «یرلبلاح ضعبشلاق هدنرانکك لوب ءیشنوک ناشتا وا زوم ندیروج

 نکیر, ندرومغب هدیرب هدهنوا ؛ شقا یک كللبشب ناقیچ ندننغئا
 : ,« یدراروییدیا نفعت نوجا ینیدناتروق هسیا راوص

 طخ رب ناشتآ ناوقود هنمز كشنوک . مدلشاب هکعرو ندلوب

 هبیراقوب هلتکرحرب زملیب قلروب .تعرسرب زستان « هدنجا یعاعش
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 ۳۹۱ هیدا تاپجتنم ییدسر ۰

 هل رصعر سیو . لدټشدا سسر هدزفارطا هداساوا 1 یدرویلماد

 ؛۰۰كد ملکی د هلتفد لاک :یدروسدک بوشالقازوا ندلو یيدتا راذک

 پھ هلاحوب ندیا راچود یلکوک ۱
 بیس ردلز وک هراق اف هراق و

 بش زور هناغفو ها مکیدتیا
 ببس ردلزوک هراق شا راق

 كنهحیک ینارووب ندیالاعشا رلادوس یلزیکییزیک هدف رطره ناه
 نانلوب هدعای ادص و ناک بودیا روهظ ندنجما یتوکسو نوکس
 هبمرت » هلکلاهت لاک هکردللوا شم وقود یخ هنسکیارب ندراحنک

 ناه. نایدربغاب هیدن,« تسر ادو نا
 «مدآ و ندیا ناغفو دایرف ندرازوک هراق ندرلشاق هراف ۰ یدلک هزم

 لویب مث هدهققدوا . یدیارس دیفس ریرب, یللاقص قآ «ییچاص قآ
 : ب دم

 وسوک هایس نا میس یا
 ورک. داس هرم رکف زا

 . ضامو ناک وشراق هتساض كا . مدالرطاخ ینسهاقشاع تب

 . یدروشروک یک شمزاغآ ندباتهم « ندنمهحقدقاب هراجاص «هلاقص

 را نمرود“ هننس ةن یا ینلدلوا ید

  هدهشيش رب - نوسعود هسمک - هدنجشا كلبتز « ییئژرپ
 هتتسودنک ۰ كلانا تابا ی ها 2 یوواو

 قرههاص ی رلهراب . یدروبلآ قرهفروق یراهدحم یيدرو در هلوک 1

 مداشا وا ۽ یدک بودیا دعابت ندر كرهدیا ماود هتساق رش 4



 هيدا ثابعتنم للجسر 1

 راداببط یراهبث هل راجاغآ هح دا سکع هه رحشم و بویغ ًاضعب

 , یدرووروک یلام یراکوک « هنب قوجوا یرلهتروا ۰ لشب رب

 ناکبوچوا ندهرجوا ۰ رای هرجنرر, ينارول هبءرجشمون قفش ًاضعب
 هدانناوا « قرهباللاص وشراق هروهظوت یابض یتراداناف « شوقر

 هغازوا ندقازوا هدنسارآ تامش مالط هلق نانلو هدناچیه لاح

 « كالبلبرب , یدوروا مد ندیارو ماع کناه مملس ینادالرطاخ

 هاټس « هدرادرتخا بشرب ينیدنوقوط ردق هرلقفا ات كنهرهاز موج
 . هب یدروجال یاهتنا یب یامس ییرازوک كوجوک ردق هطق رب
 دمتلق لاا روربحورو دنلبوا « یافت کیدسا ارجا كرءهریوج

 ندهبارخرب « مهسهلکید بوباق یمرازوک الح نوجا یتیدپا اووپ
 ؛ رولوا زادنا سکع همرلقالوق یک رثّومو نزح زاوا نلهسکوب

 ینورد ارهریو هلصاف هاک «:هدناباغ هاک قرهشالقازوا ندنب ًاضعب
 ضوحر ندقازوا هدنجما یتوکسكنهحیک « ادصوا .رتوا هلبا ادصر

 سح ینکیدلوکود هنا كمحور هلمادهلماد « یکوص نایالماد هفافش

 هحنکرب . مداعوب هلس هققدر یعرلزوک حاصپا هجیکوا . مدشعا
 تیاف هجک . اک ند كناباخوا ربارب هلعاحا جاقرب

 « هدراقفا یهدفرط وشراق یساض كنا . یدرونم هلباتهمر قالرا

 ۳1 ناغرورب ندلوو نانیر زا ی ؟نکلاد هوش وار نرد هدتعا-وا

 ۱ هل یوم نالوا زوم سر فاقخو فک تات
 قرلوا تب باتی هدراقفا رودارود « روشببج هدنرزوا كرلوص

 اش ۶ روبیذیا زاینو زان هلراشوق رووا ینرازوک قام كيان
 هنجشا كنءهرحشم ندنراقاربای كراجاغا ندا زارتها راک زوررپ

/ 



 ۳۰۹ هيدا تامجتنم لمسر

 صوصخن هرانامدوا رشا هدقلحاناو یکییدلوا كسکو ردق

 فلاطل شمتکبواوا اف هدنجمآ هقسح ارس لوو تشحو

 یرلجاغا لوچوک هدنروص زسنبسا ضعب یتح ؟ یدلکد دوجوم هفخ
 کمر هی شو الاح . یدراو هدیرابلقا رباپ كرىس یک ینیدلوا

 كبرت , نورلظا هزانكب اهد هديرجشنوا : دارو
 هدرا ینیدلوا رفو بیزرپ كنهرحشموب . مدروک یتکیدتا مرو

 « قرهقراص یرلقاربای « یرالاد كحافا كحوکوا . هجا وا

 تفضح هلا :یزارکوص . یدزویروط هل زر لس
 كاج وکٹ اح وک یکیرلشاب ز وک ن اق | هلماد هلماد «ررنسیشراق هراک زور

 ۱ . یداوا رولکود هرب یراتاربا
 یوو كنر « کا رات ندتیوطر كراماشفا ىزا دوحو ۱

 مرا ندا اماد ./یاژاشاب هوا نواوم نور
 لزوک و نالوص بوراراص هنوک ندنوک و ناروط یک راک

 جاقرب حایصیه « رحس زکلای هدنجما تاساک نوتو هنلاح كجاغآ

 : یدرکود یشایزوک هلماد

 هدنفارطا رلکلک قترا هدلاح یلدلوا یراقالت دعوم نامز رب

 . رایدالشاب هکمهغا فيرست ی رفا اسر راشوق : هقماثوع وا
 « كملکو ضامسه هدنفارطا ء قاراي لشیه هدنرللاد ! یشرّوم

 ید بو وروق هليا لاحو هتشيا ! شوفر ه هدنرزوا

 قجهلوا التعا تاقرم هبهنارعاشرکف هدناباخون ربارب هلکنو
 كسک وب نالوا اتع هرارود یسوو ییک شمش 6 یکه شيم ردق 3

 بورک ندنلخدم كناباخ قوواط هرقر ًاضعب . یدراو هدراحاغآ 3
 ٤ قدر هل اربط تعرس ندنلآ كتهبف لشیو قرهلاح قیلشبا 3

 ۱ دام

 نت تو یا نا ا ا ي نان



 ۰ ` ەتىن ور د ۳ 1 ۱ هی وا تاب دام لس ۷+ رب

 یراروباو یبطوب هلیرامیلسیا ضارب نالوا بلق هیاوه هکداسکوب
 قرهقا 2 رلزنا ضاسهنب هدنراهقرا ؛ راقآ هبیغاشآ ندنسه روا كزاغوب

 ۳ رلبربآ هنب بوشانب هلحاوس فرط کیا یراروباو تکرش نوع
 . ردک بودبا نایرج هدنروص هناقشاع هلبرلابرلد مادنا نوزوه راقساق

 زکلاب : رولوب عوقو هدنجما تاوکسو نوکسز تاکرحوب په
 یکراؤم سحرب ندیا راذک ندققر بلقرپ راکزور نسا هږیتضەزا.

 ۱ یجا زاغوبوب هتشيا . ررو ناحیه و زازتها رب هیاشاع وب نوتب

 . ردیرهن رب شملیپاب ( یواق نالبب ) كنهجیلماج
 ۱ ندنسیرای كرم یهدفرط وشراق هبیا عام نلکود ندامس

 هدایرد حطس ۰ ینششوج كناض « رظن كرهدیا هطاحا ىنمسفر لوب

 کما بورغ شنوک هدبودپا راذک راتقو . ردنا اشاع یتسعالهغلاد

 . رولوا لصاح رللو هش ردق هلعاوس ندراقفا هدهرغرغ هع الشاب

 راک نلک هتساذح كمنوک نا توپ ءهراقفا یهدفرط وشراقات
 : رونوروک یک شچا ب ندساغا لا

 یواح یلهشو . رد ( یقال ) رب كنهحبماح « هوب هتنبا
 | < داکزور رر فقخ ندیا قوس ورغود هبامس یراطولو نالوا
 | هلزاسهمغن لابیذ اعرب نوتب « قرهلوالخاد هفجامروا مکیدتباتحم

 . رکود یکروپیلک هدامس هر غیدنلوب ین رلکنعا یهدنزوو اوه كاب

 ٤ هدنسارو رز كقرش یافص یدیامس « تفاطل ناباخو

  یربندهنس شعل هلیسهقاس تبحو قشعریدیدم هدهجرد یفیداوادیدش
 هدوحو ندراجاغآ ششالفاحوق هلرلرب رم هدندوصرب قارتفا لباقا

  هتسهکش یاب قرههالشاب ندا كنغارباح هحلماح هک ی دهلک

 لد هانامس یمهلم كل راح اف و اعفاو . یدردبا دادتما ردق



 هيدا تابدجتنم لیمسر

 رصعر, هشورغ یللا زو کیا

 هحیلماح هدایز ندر ېه « روربحور را نالوا ناهج زاس تسز

 هنادقال هسا هحیلماح . ردیا راهزا لامالام يراكتا كنسه

 هفارطره هدمسوموا هیرلکتا نوزوا ینیدقار هدندوص هناقشعو و

 . ۰« كنهجیلماج « راکحچ یسولوط كناوب , راجاص راکچیچ « راهحار
 ۱ , ردیسهرامم هيدهرب هنیمز كييرق اب عقوموا

 ء رلهلال « رلناوغرا « رللك كتعببط ىراكتعنص تسد ! توا

 یادو هناراذکرکش یتاطل نماد لیشیو ییدتیا شق هلرانمساپ

 ینامروا رب « ینوارط نابیخرب ندیا لیبق هدندوص هناتسرپ
 ! راو مەش هډ زکغج هساط

 قازوا كا هرزوا تیرثک ۱ رلز کز ىلا فارتعا یتققحوش
 هدلاج زمشدلوا فقاو هنلاوحا تمرح كلل اعر ناولو هدریرپ

 .زهماس یتسهوا تعاسر كرب زمشد روط وا

 رظن "هلاحا هفارطا هدنرلکنا وا كنسهن هما ناسا ! كجرک
 قرهشالود ییاحارس لشب هدنفرط ییا كجا زاغو» نامز یيدتیا

 لزك لا « ندراناجباخ یلادوس كا « یراوم ندک بودا نایرج |
 كلا « ندراطولوب ققر كا « ندراداک زور تکاس لا « ندراقال |

 لا ناو هداس ردق هرللع كوس كلا « ندرلکنر فشخ

 ( . دما هنارا یان اک عییادپ ۱

 <« فذش نرو هدیدر وج.ال قاف هدهجک لیاتهم رز فثخ ۱

 هلا بیقعت یر ر كرهنیروک_هدنرلکوا هرد كویب ا راطولوب ضایب

 زآ ر, رانکلب ندپا برقت زسادص ۽ زسس هدنجا يکلیئام كراوص



OE. 

 هيدا تاپ تلم ی سر ۲٣

 ۱ رابوز كرلهنس . مدر و,اکبد یدایرف نکنم باق كل هنس نانکس

 هتیراشاب هبنآ كوبوب هلسسرپ كەرتيل « فبعض قوغوب « یک شلزا
 :یداماد نالوا یحتلاب . یدروییدیا هباکحو لق نهمیلا ةعقورب ناک

 هدنیکنررفاب شعالصاپ هربندر نوکر, یفیدقبج هراقبجا هلبغیاف شیق نک
 رب زملسناط یزکد ندهناهروف قرهیالشاب هموم ندفرطره زاطولوب
 , راشم هلکب ردق هراحابص رلهحنک «هماشقا BIAS شماریتک هلاح

 هلحاسې را هح راب كغساقزكد هرکوص نوک چوا ندقدلو ي واو

 « یزیق « هننآ كوبوب رابتخاوب نالاق زسهسمک یدمیش . شمروتوک
 زودنوک < نوزوا راهحیک « رلشع | چآ یربندتعاس زونوا « یوروط

 ۱ رو رض تشهدوب «یتلذم و رقفوب ! شعا زت رلناسنا « هایس

 ملا ندنلقا یاسنا سس دابتخا وا ( كهرتنو ) ندیا هیاکحو لقت

 ۱ ۱ . یدروسدیا رخستو طض هدروصر

 رکفرط «هلطابتادافتعا نالوا ینایس ٌهَض كتلاهج راودا هآ

 3 اانا مع كرلیدیا فرطرب نآ رب رانک « راضغ « رارکف

 صع رب هتسلوا لئاق نوجا نوکرب هنسهعطق وش كيدعس كوبوب م
 ۱ ۱ : یدرولوب تمالس

 دن رکیدکب یاضعا مدآ ی

 دن هوک كنز شنرفآ ردهک

 راک زوردروآ درد یوضعوح

 رارق دنا اراد وضع رکید

 ك



 ۳۰۵ هيدا تامجشنم لمص 3
 انسا

 یسهحاب رانف ندفرط قرش ندنرلقلهرا نالجا هلبا اوه نایرب
 زکد هدغاشآ « روشروک یک « ردیا زازتها هدنجما كيوص الماد

 قوغوصندیا لصاح رابادرک لرهربک هبهبلکر,قیریق یراهرجم, هدنسپ
 هغمر ودب هد یهیناسنا تابح ت۶ د چاقر یا دلو هدپ را را راک زو

 نوکوا . مدقبح یراشید نوسحا قمشالود زا یدروشبلا

 . یدلکد هدلاح قحهلیروطوا « كحلیزک لحاو

 هبوروب هیورو ندنسهرا یرلافص هناشاک كتورث بابرا شیپ

 مکیدروک ندنس هر كلتوا نیلحاص هلبا ییبط قوس رب زاملشالک
 ندننلآ یفیداو تیاهن كنیراجاص ضایب . مدتیا برق هبهب
 شمشورو ردق هتیراقمراب نالوا یرلحوا كندوجح و یقربالش

 كنهنتس ناسکس شمروطوا هنکوا كنوق هننا لوس دابتخا
 تدح یزو شمشالروفوح ٤ شلو وا نالوا یاعوقو بالسر

 یرلکدتیا داخلا هزرابم لحم كناوه هبا وص « هرصانع ادای
 كراموروحوا هاسوا « ندءهتسوا كرلهسب ضاموا « شمرروح ءزک

 هلتمرح لاک . یدروب ورود یک رلکب ینسیر, كجهلک بوقج ندم
 راهرک چاق ربارب هلمردپ » . مدریدزکزوک هفارطا كررک هبهیلک
3 1 : 
 هدنسهشوکم وقروقوب دلرقفو زج« كدشم ركه نجما كنبراهبلک ارقف هل

 ینیدلوا هدشایه ینبدنرازق « ینیدنوروق یک جاخآ رب شهاب كل

 كنبداقر ترابع ندراچاص نیهزکب س هغبتمق هایس « زءایشالک
 نوتبسوب هدنغاجوق « رویصراص كوروسکوا رب كلهم یدو
 یدوس ۰ قوجوجرب رزکب هراارواجاپ کسا « شلاذ ۰ شلوچ
 . یدروییدبا دایرف هلیسس شملیصق ندقمالغآ نوحشیدمالو <
 هدنسهرآ یراسکنا ءزاوآ كرلاغلاد نالبربف كرەديا موج هلح



 هی دا تاپ ءان لسور ۳۲۰4

 رد هنجوا روا ندنحوا ر كناوه . مدام وب یمزوک ردق هحا ص

 هدنتسوا كمشاب یک رونالراوپ یرلهبارا پوط شوق یراریجنز
 («ینراهجىک نوزوا وا یهنطر وف كشبق .یدرونایدشنا راس بهم

 مالآ یک م هدب راب راپ هحنک ینبدراو هتحار باوخ كلاع نونو

 تاساک هيات ی مالط یرطضم رظن روت قرهرود قنایوا هللا باصعا

 سوم كا فداصم هنلوص هاکشس ! یبمروص هراشلوا با هدنجما

 كناسنا ارو نریک بوربقیرلدیما نالوا ناجو لد تابح « یرللما
 یک کیدرونوک هنا كملنارق بولآ یرایش ضعب ندنتیدوجوم
 ۶ نههلا تارطاخ قاط رب نوفدم هدنرلهشوک نبرد كا كنبضام
 دنرلرب ییهسلق یازجا یهدنناسن هنیس كتیدبا « ییهملظم راکفا

 *الوهحم كحور سنار شاوا فاخ یدبا .یدیا روسربتک بورایوق

 رطاخ رب «ینیدلاج یوق هللا هنابرطضم بیرغ لکش رب صوصخ
 القا ینهرجم كرەديا نناو هآ نوا كمربک یرحا كنعلا

 ناب هلتکر رب یراتخا رغ ناسا . رویلوا سح ینیدشارغوا
 ژدرتارس یراتاح ۰ ندرایس یراذکش ؛ریقارب یتاارآ ینوبق شاوب
 واسو روت < ررک هبهطوا یرب ندهضام هبسام تاق ول نالوا

 | دونوروک ییدنورو هضای_ ءرتسرب ندنرل هحراپ طولو یراقایآ
 . وتوا هزک هباق هلیشبقاب راقي یرب ینیدنوقود « نر قوحوا تباث

 ! نوسریو یادواح تابح اکب « هلکرت ؛ هلکر ب

 2 هنحابم کءدنکنر لوک كني" نوناک < رانوب نوترب
 8 را شود اانا هءرجخ یمشاب زاوا بونلس ندلاخ ةظفاح

 الت رب ًاطعبلراخدرپرب زتهم شه هنیرزوا لک ندکو کن امز غیدقا
 هرمهرا ك.هدرب وا هو < رولوا ناو ادم رهش هدقازوا ات ندنرلرب



 هبدا تابختنم لممر
۳۷ 

 راذک « رات پام هدنرلکتا كراغاد یلراق نارود هلتمظعو راقو یک
 هنیرلهباس «هنب رهرا ككراجاغا نارود لشي شبق زای «رلنیآ رهش هدایرد

 هاوویوا ؛ رارویدیا رلهقشاعم یلژیک یلزیک « ږلزاینو زان قرهلوقوص
 هراقفا هدا رب هلرلدانق ندهلعش ینام هدزکد كرهدیا بانر ندرلراپ

 یک ناغلح هدیرا؛افوس زسهلا وا كنهطا . رلود ردق

 كوو تاج وح وک نوکوا ...! ندنراهقرا. هد یدک
 هدلاحرب رکفتم « باتدیدزوا ماشقا . مدشالود یفرطیه كنهطآ
 برغم نکروبناب شنوک .مدروطوا هنتسوا كناقر, یهد« کروایا »

 هسرزوا هل زکد هط | زین ندا فداصت هباذح وب 6 ۳۹۸ روق ۰

 وا كبو رع :a یهبکه . روسرود یک ناج صرب شمقح

 ؛روبالراب یک شمشونوط یراهرجب ندنوقای رظان هساض لا نبش |
 لکر هش ووفق هسا زافرو نالوا یا رارق زار هلتسن هرلتو ۱

 یوشداق رلقا ر اب نشود E ندتمدواو ؛ رونی دوک یک یتمد

 1 یدروبدک بونازوا ییعغود هرللحارس

 هو کد هدرا طا یلرومو اشنا و رل
 . یدرونوس <« روسوس ‹«روسوس هلا جردن هدرلقفا « هداس _

 قارفتسا - یدشمالاق قرف كدوجو یهدنرزوا هلشاطو هدنآ وا |

 هدنتلآ كنب رادانف نانربج یور ندک بولاد هاشام و هدنجما

 شاب كشوف رب شک ندا ظاشا ین - یک شمرویرتک
 . یدیا یاب فرفر یهدجوا

۳3 

۷ +* 

 هاا ۱ شفزکب فا هن وکو 1 لیصا ناز

 هلسهزاوآ كاروي ناصراص لتوا ك .هدیا و نشه



 هذا تابثدم یلهسر ۴

 ندراجگ غيديناط ندقازوا :یدروسروک یراهشوک یئام ضعب كباس

  دلرهلک همای ندنکیدروک یمشیدلوا قرغتسم هاا رک تاذر

 و یک ا ت ند رک
 لوغشم هلبا یراج شوق « شاف هدر ایوروآ هلبا دنه لوا هنس

 | و هنجحما كغاحوف واو « ینیدشالقاحوق كکوک هلا وص ندنیدلوا

 تحاس هدرلزکد ییدشود كسمش رک هليا هناقشاع ُهئالرنتم تمظع

 لیاتهم رب راد كذها هلبا روط تامة ولرد كسب هددنه « شما

 هیاموب . شمروک یراد-وواط ناشوجوا یراق هنسابض كيا هدهجیک
 ييدسا تماقا راتخا قرهلوا قازوا تعاس نوا شب هلرفودموش

 یراقابط ۰ رربک هنجا رانومیام هسریلاق قیچا یسهطوا كم هدیوکرپ
 ا یف . شمرارروتوک بولآ هتسراو هوم ردق ب « اار

 ندقازوا ندنراغاد و و وا لدنه نامز ینیدچا یهر, هدراهحک
 ۱ :.شمردیآ سکع یراسسنالسزا هغازوا

 كسمش هرک «یراننب رج داق لراسوواطناشوح وا یشراق هباتهم
 قافآ « ندنراغاد کهدفازوا [ اد ۶ یطوقتس هلا نیا نام

 هدنسهزا یراسسنالسرا ندبا ساکمنا یک راروک كوک ندنرود ادود .

 ۴ ره و تعاس ییا ندلوصو ههطا .قداوا لصاو هب هطآ دل وب ون

 ۱ راروحاب نوتوب ! اوزنا زوروا «ءآ !نشور زوروا < ها .مدیا هدفرط

 ۱ رو . ایض زکلای هدفرطره « هدربیه ! شوب راوا نوتوب « لاق
 كرلەجتاب قالسج < ءدنرلهرا كراروجاپ یلاق < هدنراماد كرلوا شوب

 ۴ یر ندیار .! وا زکلا هکر «هداح « ءدنادبم" « 3

 . « ابضوب نديا رارف ندرلطولوب هایسوا نالوا یرلبارطضا سبح

 E راراتخا رس دیفسوا هد وشراف یرهلوا رفو تیز رپ هداور راوناوپ



 3-۳ ۱ هبدا تابدتنم ییمسر

 نامز زککیدروک رصقر, شملقبب «شلوا بارخ هلتهجییدنبا تافو
 كتعبط « زکیایوس یتیدلوا رثوم نوچ لکد یزکخیداوا رثأتم

 ییدمهدوک بوقاب كسکره لکد یزککیدرس یسهشوک كوچوكرب
 ء لکد لموس كامنکی یتهفنطو تادا رک دس ى
 .ودکراد وس ۵ كر دیبا ۱

 یس .ردرانابلوا اهد <« رلرکف حضاوریغ نالیزاپ زهلکرباک هنهذ

 کلا لمکت « یلالوا ماع رکف رب سلا ندتعسط هلا کدو"

 . نوسلوا حضاو قرهلوب دوجو

 نالوا ندنسهمدا ةیدبا تاسیردت - ردلک داتسا هک - تعط
 «"یراناسنا نالرا یمسق نعاس« یراحاغا ۰ یرلکحبح «یرلنح 1

 ..ردناوو یسض ىدا لزوک لا لصالاو یرافت ۶, یا
a E 

 1 وک چاق ۳

 تابه نالوا مامو جومتم هاشدعت یادرف یاخوغ هدرارهش

 هعدنک هدنرانوک هاس كشق « هليا رارف ندننابٌخ هغدغد كتهعاهجا

 یه اغ د كنيزفروک دسذا مکیدتیا نالا تدحوو اوزنا هشوکرب

 ۰ مدشع | نقش هسرواو حایص نوکر نوجما كمتک هبهطا لو وب

br۲ ندنسهنرکوک كرواوو ندا ار ا هلشاعر لاک هطاتحا  

 نالاق هدنجما بارطضا هلراطولوب رظ. مقاطرب یرب ندنوک یمرکی
 شاوب شاوب رازکلوک هاسس وا نیا ودق هشیرزوا كلق_« هدام 4

 شل زج هليا عاعشو طوطخ رارقیب لاس هدنرغ لامشو « رویلسکوپ
f 



 هيدا تابانم ییمسر ۳۳۹

 نشود هحوركرارعش نالوا راک هدتعسط ةىهانتيال هم دلکش

 هاقهوقوا یرعشوا ؛ ىلا نایب هلبایہلا كنهآ رب . ییرارق ییاس

 هدرصع ییار كمریدتبا ثحم ندنرایدنک .ردللوار ققاب هرهوا

 ,ردیرلاهد یراراذتعا هد كرانوا هک ردص وصخ هاهد بابرا نشسش رب

 شر نیس کناف رفقا ی
 قمشلاج هفلوب علقم لیلدرب هسراندکمش رک ه هنارعاش قمع تاک اح

 : مدلو یدمش ... ؟ یللو هدمرت ؟ یلمارا هدر طقف .رد دضم اهد "

 ندکدید یشناد نمجا هسنارف ۰ ردهدرکف وب یشناد نمجما هسنارف

 نو كمرو هعاخ نسح هح و .زمشود كل وسزوس اکب 2 و

 : مرویدیا كرت ه ( نولو ) یزوس

 فوم هدنوا « نوجما قلوا لزوک ندکحرک را رب لصااو »

 ۹5 ردلعا هدعا-م هملقع ء وا ینسیدنک هد و یک ونوا شش

 لصن ینکلکسک | كنبداناق کیا شوقرب نالوا ندنتفاخ باجا التعا
 یش ییدتناسح یناصق هد كزعاسدا ینوکو هسردیاسح

 ۱ . ردح وضو هلا تممص

 ت e  هاشا تعطوهساسنا تقلخ كسداوعاشرب

 هدنوصر, حضاو «یمیمص هز, ینکیدروک «یرظن ناکمزال یبا ذوفن
 زک هسرتسبا « دک هتیرانک كیا هدهخک یانارقر : الثم ردى وس
 میدوقوا یثیش زکفیزاب راد اکوا ؛ كيهلکيد هلبغالوق ناج هجا

 كراهغلادوا «كدامعوا نهماکیاهتیرد ندنردهدیتل آ كناسر قلنارفنامز

 مروصت «رازوس یلفارطمط «راهاجزادنا نینطهسقوب ...ےیلمتشلا ینسس

 ینهحش هیدا .یعاسم . رزکب کمتر ناسا هد نوسملشالک |

 یسهحاص الثم , ردیالوا حضاو « ذفتتم « یمیمص باتکرب نالوا
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 ۱۹4 هدا تابخدنم لسو
 EE ےک تست

 داروف-وب » نوچ یازس « ناشود نوتساغ » وبسوم یسبدا ررڅ نات
 ۰ ردشعازق قح ها ونع و یوم رابط دا وج و روید ی «ناسساپوم

 ىزا نانا الوا كنینازس هد ص « یولع » ییدتا هناضا دلدماخ قحلادبع
 یهرادا :ادبنتسا هرک وص 4 ی هیءامحا هحرق ۲ رک هم اوت تو ینعب

 قحو عدردم تیهاضرغ یو هنج تادهاجم ینیدیاب نوجا قمر هرو
 ۰ ردیتافاکمو لدب رب

 "الماکی س هع وبطم خسل هدهسراو یمورتایترع هدنهاب « ریش » كکب ییازس

 . یدمدناو ناکما هنس هملاط, و راد هلتهج ییدزکو

 هرس دا هل اھم ی

 هلقمالوا دعاسم ههقسک تان اوع یک همدقمرت هس دا هحاصم

 دامجاو تربغ « ندیادع حور تشرب هناکب یهسعبدب عیانص رار

 « لاقتسادنمان هلتشباقو اک ذ ‹ زهحم یشراق ماسر: تفاط تالکشم هليا

 اسم لک هنیدش تغار تبدا هارد 3
 زمقح هفعالل وق رآهلکی سرافو یرع ردقوب : مراروص هزس .ردهییدا

 نوجا نیيس یحرب « ریوصت یتقبقح رب . مدوبقبا نظ ن .. ؟ردیمراو
 < راهلج نیکنر ماطر یراقلشوب نالوا لصاح ندرکف نادقف لکد
 هغمر دلود هل لکحیبح یعوروحوار قمشلاح هغماباق هلباراهک قالراپ

 هرکف ناک مزال یسلوا رار نوجما قلوب دوجو نامزوا . رزکب
 شلدبا نود قره همدع ٌهرفحر « راهلک تابح ثعاب هح دا قلعت

 » یصخش ربع » نوحما قم لوا لقتسم « نما یاسدا كموقر : رولوا

 1 رسک د لکد یصحش كبدا ابو صاشر 6 رکفر . ردیللوا 7 1

 هیدیا هلاعروص کی هره نکع ندلاج قهاوش كسکو كلا ۳0



 هداز اا یاس

 كب ینازس

 ردق دداح و لاک هدن رپ یسانش

 كلام هبايف رب ی رد داق ؛ نیشاط

 هلا رولرب یمییصو مرح طقف ۰ نایلوا

 وش "ذصاح هکردراو بکوک رب نابالراپ
 هدوبدبا بالج ققد رظن زا كي هدرلهنس

 شیاتس .كب یازس هداز اشاب یاس

 نایدیا .فداصت زا كب «دیراثآ و مان

 . ردزجٍ دا رب كولو
 ؛(تشذکر س)ییدتا رشن هد ۰

 لصشت دم كن مارص هرودر يطيق

 هيواسق ) « ند ( یارتود نونو ) هدزب ردق هنامز وا ۰ رویدیا
 ددر وه ید آ یطن «قلیجامور نایاعن اط داتسا هقشب ند ( نه نومود

 «هللا تدشو تقر ناپراچ هزوک ةبوانم هدننارب وصت « باتکو «یدن ۲ هليا

 هلی ییکرت زرط نيهزکب هبیرامعم هانب نساح هدیآ رب « هلیواسا تساف
 . رد ندصهس دا عياد

 ۲ زاونلایخ ( كشامور ) و ی تشذکرس» لس دا مرتع

 ۰« ریش دلوجوک » .رد ( تسیلاتهر ) هل رابتعا تیمومع یرلرثا ندیا بیعت
 هب یاس هدیداوول . رد ینلع كکلسرو هرقف هدزب « بدالاژوهر »

 . یدهلدا قوف زونه

 تسلاثهر ؛ هسیعاش ۳ روربمایغو هجا ردق ه  یازم كيتن امور

 1 . ردح شم رب روروک هرغودو زجوم ۰ فاکشوم ردقوا یازس

 سوم <« یراع ندقلنتشاط < كازا : یس4العا صیاصخ كنریازسم

 : هحناک هنواسا ۰ ردازپپسا لیم  ذنا تاق هما تباف , تیساسح رب

 نالوا یراع ندیردق  ندیدش . رونوروک بسانتم هلیسهساسا تیوه
 6 ردهدافا ر € اح هحرد دكوص هنبلق كيراق  هداسو مع « ناب زرطو

 هرویدیا لیکشت هرکف تفایضر یدایم بولا هد « تشذکس س » صوصخاپ



 وب هدنوسنوس
 رئسس قایا هدجراخ

 نانو ی

 ا د ورق یک ا
۸ ۱ 

1 



 هيدا تابتنم یلمسر ۱۹۹

 | هجشروک هاب یلس مدوس

 ؛ هدمهکشی كسیم لاوج
 ؟ هدمهکت ره روسای ممتچ

 ! نوسا وط هلبا محر كکرول « تیا مر

 | نوسلوا كهبراح رلهدلاو به

 « هدیه كنج رب « هدکنچ رب
 « هدیهش جوز ی هلاق ترس

 ؛ نوناخو یمصح كنزو كکرا

 ! نوتفم هليا قشء نب اکس مدلوا

 ٤ ندلک همنا زود ی قحا

 ندمولوا هلا صالخ هدر دلوا

 - دوم دوخ - ثز

 « هوشوا شلوا دهش ہداغرغ

 ! رهطا هدهلوا مرد ینعا

 اه

 ؟ هاقو هلا نس یدالوا

 ! هاش راد مربنالل وب 5

 ا
 < هشاعا هللا نس یعدالوا

 ! هشاعم كرت مرنالتاق س

 اه

 « ماظمو یعاح هزب لوا نس

 ! یهاوجو دش كنس هسراو م



 1A0 هبدا تاویانم یلمسر

 ` ؟ هرهح و یراو قاب هدا چیه

 ۱ مهد وب یلم كنوب يمشلک
 لزازت هارخب و يمهال

 ؟ لزت یمهال هءیهز وب

 . رلکلف هرکص هنیزوب زا
 ! راکلمو E هنیزوک نعرک

 « راد را کمشجح رباک لحم سه

 ! رادیب ینس رايا هجرك لتقم
 « باربس هید نوسلوا هرنان را

 - ؛ بارح وب یمقال هلوا بادرک
 « چس رب ینبلوا كيءدلاو

 ؟ چه كتم رولوا یا

 ء لو و هوا كاخ دولا
 ! رغم اکس به رولوا رازی دلي

 «وورا هکتسوا ردورو نامروا

 ! وداح کمشچ ربلک رق سه

 « تل اکس راقوجوچ هبراپا
 ؟ تنج هلبا راع ربریتک كەجوز

 م كیر ها یر ٩
 ! كريت ی تیا قاب همدالوا

 «رتخد و لوا هنس 0

 ! ربخا و یدمش قاب اهد یعدغ وط

 ! هکوا ې روا کوب هدتيا جد



 ! ناصنا ليف هدقاب هم را ی

 ؛ تقفش هجومر یسهلادره

 ! تقر اکس تجرو يم نمرو
 ,.! قدشوواق دم اهد ,.! هاوا

 ۲ قدشوواص هدفدروا یس تیا ضرف

 ؛ تابع هدلف « روا ې دوخاپ

 ! تیانج هسمک ر یو زایاص

 ِ 1 نب هللاب ینس مایاص

 ؟ مسح هبلاق ا یملق راپ
 «روا بولوا كشمشر « یمن روا

 ! رون میهيمروک یمرازوک یوا

 : رب و یدمش قاب اهد یدغوط

 ار اغم نوناق هک یمزالوا
 « نادنخ یریره نکي رايا حبص

 ؟ نادنز هل وا رهد بودا تدوع بش

 ؟ رازوکو هلرانایچ یموسل وط
 ! رازوسو مرش رزرو هادنز

 ؟ رومأم یدلیا ینس یعکیر

 ! رومرب هداکلب مهریدلوا نب

 ؛ مدر هبیروح ناروط هدنوش قاب

 ح ؟ مدآ ینهمیق اکو یمرتسیا

 « بات یل یزو رونم یفوساوا

 ؟ باتپمو يموسرك هنکنر ڼاق



 AF هيدا تاڼجتمف یلهشر

 دوع ڻراو .نالوا معوبتم
 ۱ دوام هتمدخو ی شما ۰

 «ړق تلآ « کد لتاق

 . ماش هچرب یر شعوط
 / نفرح نا راشی هک لاظ

 ؛ ندرکد ت رراو هملطرب

 « رادقا یا ن رک ا مهسزملق

 ۱ رادغوا درب ی لا
 « مانسو فیس ردد هج لوا

 : مانع نو لو هدو

 « تسحم نونحم < هدلاو نس

  تللا ی كسرروک هلتشهد

 <« رودعم یک راقم رفاح نت :

 ۱ زود اا کیزف مرزک

۳ 

 « قرهپاق هنیرلزبد كدالج بوشوف هر ندر »

 0 ملست یقح مردپا « دالح

 / میحم کنوح ردو هراج قو

 « رارصا مرلیا ن هم یا
 ! رار ها یزوس قمروا

 ؛ تمدخو هزرل روو هنادم

 ! تمه و ه رک رز و داد 9
 EE 1 3 ا

 ُ ؛ فاص ردهنیا روب هچراپ کس
۱۳ 



۱۴ 

 ! نب مردیا دیلقت ینس جا"

 هيدا تابج:دم لمسر

 ؟ مابعو دالوا اب یقاریوط
 لغ هکی دم ب هرک چاق

۰ 

 ؟ تلوص یک مای مای کب كدتبا

 ! نب مردپ رب گهسیا ردام نس
 دالوا هدنشخحم وا ندزو ر

 ! دالج ی « مای ما ینس شمل

 ٤ تشهد اکسس ها و هدکمریو

 . تشدعم هتسباو کو هع

 ؛ نوتفم یلاع ديا هکنوشلا

 ا راغ نمرو هم
 ٠ مست یدنک بودیا هرک چاق

 ۰ ممضل یەمرف ن یو مدتیا
 6 مدح 1 طقف قلخ وأ

 ! جاتاوب یدرایا یهلاق چا

 ٤ تمادن لم نوکه ه-مدتیا

 : تماق یدپوق نوکوا هدمهناخ
 « اغوغ ثعاب ردوا هکكک |

 EÊ ! افبرد هج, روقح ندنوب

mii ی 

 ۰ و ردهدنامر یحا ندمس

 هم ون رکهدنافرب هن نکل

 .« تفلا اکو شملوا هرکرب

 ! تفلک هحلخ ینآ كغا كر

 ی ست نا ی ی ی

 ق تی شات



 ۱۱ هيدا تایذتنم ییرسر

 ! دالچ یس 3. مد هتیلا

 « ص وصح اکس کا مرولوا داللح

 7 2 مرمک هلبحیلق هلا

 « قرهشوف یرشوط هدالج ناپمقیچ یسس السا »
 ۰۱ صوص

 « هيه روا كرهب ود »

 زر اما یک شاطر, ی دتا

 بنیز
 ! تامه « هل « نوسږاپ ه دالج

 نیآ تنیلم « هشباوپ شما
 ۽ نایت ی آ رپچ صا رب

 م
 ٠ رابج صآ لوا طقف هللا

 ! ایجا یلوقرب هاو زغب
 دالچ

 ۽ تقابل هدنب هشيا هقشپ قوب
 , تقادص هدیو مرالف ی

 <« كسرود - دالج هلا ریقح

 ؟ كسروبدیا نظ مری یمشاط نب

 ي ي



 ۱ هيدا تاب نم لمسر ۱۹۰

 ( هنیدنک یدنک رفنوا هنب
 !۲ زکهسنیا بلطهنبرپ ینسهقشب ر هدبودیا قافتا هزککج هیدهلبوا

 طراض یجب
 ید ۳ هداز یمرو تب رش اک هل . قو هراح

 . روللوا طبض هلبا ردن لکد هليا ریحمز

 هچرابرب ند « باز »

 ( ًاباطخ هدالج ) اه
 ا صوص

 ؟ نک نق ین دج كانم یغزملس

 « نالعا هک هنا ینک هدکر کف
 ! نالسرآ یشیدرب رولوا یلتشهد

 ۰ نب مردکرب دلاور
 ن مردیا ناشر, هکت یا مک

 ؟ ربغم ین رلبا هک ې رکف لوا

 ! رارب هلکتب هدهاجرب
 ‹ لیوأت کمرج رک | كهسزعا
 « لیوحت یمزع رکا كهسزعا

 ر ف یک ۱ هلبزخا

 < صصص هدهسلوا كکنک رب يه

 < دالوب هدهسلوا ثبا. مت



 ۱۸۹ هيدا تابتنم لمسر

 راسخا ینکیا

 ( نکردیک هلبا راوق هرق ) 1

 ..! مدتبا ثودیس هدنب « كسروسدیا سونام ندمرمی نس

 ء1 زرسوماب «لدرا ( كرهدیا 9 )

 ( هلا باتش ر هاون ) لتر وب ریس

 دابر بوفاب یضرا ۱۱ هم ؟ نکس مدو و 8

 و مردیا

 (هنیرکید) ير نرالا
 . ! یدلک یون كللد هن

 ) كزەدك ) لتر و ربس

 ! زکر دشت رش را یم وح :IN یفاوبح

 ( راردرکس یشک چاق رب )
 یر ندراطباض

 هتیفو ۰ 4 ووا تعم هدارو ..  ؟ تلازر هو

 ردق هنامز هل .دوبریدلج هکدتک فیرحو . ۰ ۰ ؟ زب یمیسمالک ید
 ؟ مدیا لمح

 یرکید
 . ؟ مهیا" لمحم  لصن « زروسروک یتاتحاو فطل ردقو

 !"مرهوس هدایز ندقلبرغ وط یهراب ن یسغوط

 ( هنیدنک یدنک ) یرب ندرا رفت
 . قا

 یر ندراطباض

 ( هلعباض نیبوس هرکص )
 هکدنک فیرح و . زیهعوشود لقح هدزآ ر اما هوا

 ۱ ا زوضلتمافا



 هيدا تابعللم یلمسر ۱۸۸

 کءدشناب . ردنوسموط رتسیم یثاب كی زیلکنا وا . زکسددوک
 ۰۰۰ !ردتبازبلا یسهمادام یلیکوس كنيراترضح لتئرو ریس هدنیداق

 ( هلشالتو تشهد ) لئرو ریس

 : ۰۱ یعارلا ۰۰. ٩ یهازللا

 (كرهلوک) راتخا یجنکیا
 هم زککحدیا هترزوا کت وما ؟ سر کید روک هتسیا

 ؟ یلکد مشا یلقح هدقماعانیا

 ( یک یلد هنیدنک یدنک.) لتروب
 مهدی و اولا 1 تالا
Iaیدیا  RRىدقاي یم ادناخ م ٠فر و ! !..› 

 هدهر ثكملک ( قرهعغاب ) . . . ! یدتیا تراقح هعاش من فیرح و

 ! زکیلک هاروب «زکیلک ؟ یقوپ هسک هداروا ! رلکیوک هب زکس
 ؟ هزس مرویید زکسهدەر ( راریاک شالت رپ یسیه كتبعم )

 صا مک هد كک هند ار هرس ؟یدید مک هد كقارب کلا ی

 ینلرح و ؟ یدتیا صا مک یدید مک ٩ مدوبهلیوس هرس ٩ یدتیا ,
 همزوب اهد ...! زکسروسروط اهد ! زکیدیاوحم ینیرحو ؟ زکلآ

 !زکسرولواوم که ید !مردیادرطیزکهیدمش ! زکسزوقاب

 فی رحو ! یدلهراب ی فرح وب ... ! یدربدلوا ی فیرح وب
 فرح و . یدادراب 9 یدلد 99 . یدراب یمسکوک من

 هرس ! یدربف یمرلک 1 ید نا ! یدراب یعزوک صاف

 « مرو ید « زکینرک « زکیریدلوا ! زکلآ ینیرح وش « مرویلیوس
 ۰۰۰! مروسد مردبا وم یزکه

 فود یاسین قرار )
r ای ری ی ی TOS Tr 

۰ 



 ۱۸۷ هیدا ثابجثنه لمسر

 لئرویس
 یا وا

 رابتخا یهنکیا

 نم 9 کم دویید قیدصت یزک وم ازم ! هفاب

 ؟ نکنتر فا
 ۱ )ها مضه یتدخ ) لتر وب ريس

 ؟ یمسوما « كسروعا قیدصت نوچ

 راتخا یجنکیا

 | زکسرالک | یس »رک وصآ یرس

 ( هنیدنک یدنک ) لتروریس
 هيوا ( یرهج) ... ! غجهردلح یدمش . . ؟ زواحم هوب

 . مرهدیا مىق هنما كهللا هسرا

 راتخا یجنکیا

 ! ی و زکتعاطا ههللا هرس

 ( هنیدنک "یدنک ) لترو ریس

 فیرح ( یرهج ) . . ! تراسج هو ...؟ غجهالتاح یدمش

 رب یلریخ هدمتح . مردیا . . احا ..!ینس نب مهلوس رایوس یرس
 هثروق ! مردبا وفع ىس یدمش هوو . هبوس قداح . ۰. ؟ یمش

 ! مروسد

 ( هلتناکمو برقت ) راتخا یجنکیا

 دارو کاک ( اوانوغ )یو کک
 . زکنولو ردق هماشقا هدقلرانم وا نر رد راو ین راز یتوس

 یسرراق ریلکنا رب شعا تفا-ف لیدس هلا, یطباض نلکنا رب هتلا



 هدا تابام لر 4 ٠

 ( كرەديا برش ) رابتخا یجنکیا
 ۰ راو مهدافا رب هرس ادسا رس

 ( هرارکسع ) لترو
 ! هلب وس قوباح ( هرابتخا ) . .؟ كەد هب )هقاب زکقار

 راتبا یجن کیا

 ۱ هدافا رک هینسودیا نام کیر و وق ی ۰ رد رس مکیدید هدافا

 ۰ مردیا

 ( هموم ) لتر وب ریس

 (هرابتخا ) راردک . ۰. كقارب زکلاپ یزب هظل ر
r 

 رامتخا ین کیا

 ° راد هزت !

 لت رول ریس

 را |

E ROR: 
 لتر وب ریس

 ؟ كسرتسيا نا لصا "

 / هزککحمز و و یر,

 لتر وب ریس
 7 ا . . . هکنوحقح مسومان : مدیا

 راتخا جنکیا ۱

 ۲ یراتربضح ریس رتکینهعا هلحم ۰: قو قوا



 ۱۸۰ هدا تایجتنم ییمسر

 ر ؟هسیا كجهریو باوج هن هکر کلش . ید كيراحر
 ..! قحهلوا بس ا د وخاب

 (هلیا زارتحا فوخو زاینو لظت ) رراتخا ۱
 مس

 ؟ مریو هم و و رو ه رب ی « یبش ء + ها

 هک نوح.ةح ناهج قازر ! 9 زلوب رب ... قمرا رز ؟ مای ۵ :

 زحاتع 0۳ ردنوک ییا هدزمکیا ۱

 ( كرم تسوک یرابتخا ی

 | رکو و د

 . راتخا یحدرد

 هرامک یماقتا ..! اوس . ..,اوس ( قر ) ۱

 « مهلید یشر چیه « لرو! مهلید یثر چیه . . ؟ كسرولقاص
 ! نوسلقبب هتسوا كکشاب یسەبق كلف وش

 ( هرارکسع ) لتروریس
 تایمر ورا کا !رکیروط رنج زا شا

 هب نک | قو ۰ زک-رریولاص بوالغاب یلوق هسردیا دهعت

 هدیناح ها هقا ییاق . زکسروفار هج هوا هسردنا ماود هدیدانع

 1 ! رهدک راقح

 ( كرهرتسوک یرادتخا ینکیا ) لتروب بس

 دنههد مه . زکیرو كع حا یراق. كروت كلا هدو و

 موطوب رب هرکوص طقف . نوسلوا قوج یراهب یی ؛ نوسلوا یکی
 ةو ا یوکریو ! زکمرو وص
 e ندقلزسوص 2 هسزالوا ۰ العا هن



 سس 1 تاب تنم لر ۱۸

 صاخ-الایلوا لکد لوا صخبش هک ارب هلیوا نب ! میددارپ

 هرادنعا تعبت هزس ندز هلتفو ! جاوا م اوا

 زکه سا وا ثج هد | رصح اکب ندر ینسه دل راتدس گی کالا

 هدمدوحو دک قجهلآ ناح یرب۶ ندمدوحو ه هزکلا

 « زکسردیا دنب هلراریجنز ی ! زکسزامهلو قجهلآ رب هقشاب ندعاج
 ؛ ننکسرردک نفک اکب ! زکسنهفاط یسهقلخ تنعل هو طقف
 مهننفد م ..! زکسنههدیا رادکل یتماخ كمدازردام سومان طقف

 ٤ دا ) مریداتس هرس هنس د مهتاب یمغج رووا هدیادنز . راو

 ی ! مرو. هل لو رب هق شر ندر نشود هما یدنک مرر رک

 هزایلپ r ممابوس اهد رب که ولا ¢ یمزکیدنناط یدمش

 ! میردار كبحاص موباب :دیاسیاو ندیراجت

 لت روب ریس

 نوجما 7 زو تن حج هدنس هکرولوا كعد

 زکیرو هپ ی رمت هدكسرحاب هزامایوش : كسیداه ؟كسعلک

 | راتخا یجنحوا 4

 ( لوید تک تهم نا نادر و درک )
 ! رولو نالآ یگاقسا ۹ لترو

 نساج یحنچوا

٤ eم رارامتخا ینکیاو یحدرد » تارهو ناطباض  

 لتر وب ریس

 ( هرلراتخا )
 هتیشا NS E >هدی | تقعن یز کیراشادقرا هد زس



 ۱۸۳ ۱ هيدا تابخثنم لممر

 هدزکسرک هرایوف هزابوف هر یی-رد «زیکصآ هحافا ندنراحاص
 كلها ناصع هزمتلود . ین-الب كن نا ناسل "هلاطا اکب < نوسروک

 ِ ؛ نوسروک ینسازچ

 ) هر ک-۵ ندیا بره ) رابتخا یجنشپ

 :.اكت آ هنک وا ا او نوح هلوا یکی فا یر

 شمدووط یس یراب هدعهلوا هلبون همکج هلوا ندقلحا ( هلترو )
 کیا )۰۰! راوناج زیرنوخ شموس هدننامروا یتا راد ! مالوا

 ( .رولیرووک هدلاح ینیدلوا هدنل و لرکسع

 را یحنح وا

 ( هلا رابتخای جسم رب )

 قوبهدمکجهنع ,لکد چآ منراق یک رانا من « بحاص قاب اکب

 ییوک ریارب هلکنوب . قوج ندمکیدتسیا مهراپ . قوط منراف . لکد

 كلقع RE ادا ندم هک یدنک ییوکریو كاج هل رو ندنفرط

 « لکد هرلنر دلوا مدآ نوحا هراب کا یگیرلهداب نت ۰ نوساماپ

 ! ہک وو هننراقجوج :لراتلوا ندر ا

 ( كرەلوك ) لئروبریس
 و و هاداصوص کلجا ىع ۰۰ 1 لار او

 راتخا ینحوا

 ایل رد یش کروم كع تا

 لتر ود ریس
 ...؟ ڭسرونلوا مک نس

 رابتخا یجاحوا
 كبحاص « مو ایردیاسیاو » ندا هزاملي نب .. . ا

ê 



 هيدا ثاپښتلم ییمسر ۱۸۳۲

 سلج یجنکیا
 « رایکلوا هقشاب ندرفن یکیا هلبا رابتخا یجنرب »

 راشخا یجنشب

 .قدریناص راروبمر,دلس یک ینیدلوا یزااح اکسزب هکش یا اطخ
 کبضغو رش كراسرق ی داف ندا ی کم

 بولوا نهادم . .۰ راشلوا زملس یراقجایب ه نوجا قمامایغوا
 ‹ یرلهراج هقسشب ندقلا یککوا هليا هعضاومو صولخ « کارطا
 . هزانج ناسنا نوجا اقترا هلاقا دنسم نس رکم . شمالاق یراربیدت

 دایرف نوجا قلوا بایافص هکدهلکید هخدقاب بور دپای رانابدرت ندنس
 « رانابلغاح ندنشاي زوک « راهبقسف ندنناق مولظ« ۰ راغلاح ندهلانو
  کاع اباد هدايند هکهعا نظ + اظ همتا نط ۰.۰۱ كسعمرتسیا

 مولظم ندرلنالوا موکح هک.اظ « رولک نامز رب تبلا ! كسرلاق
 هرک جوا ییا یناهج هدنتلا كغاریوط هرق وش . . ! كسرولوا
 ۱ 4 « یوق ردق هن .. ردراو راه اح « رالاظ هجا یک كنس رردلوط
 .كسنمهلوا رداق هکمریوجندکمود یایند هتشیا لهسلوا ردتق» ردق
 . بولوا توف یک تصرف نالوا بصن هلها اب هکرولوا نامز ر هتلا
 ۱ هدنسمرآ رابرقع «رانالبب !رواق ناشنو مانی هدكتوطس « هدوادوجو
 تشل نالسا هغاربوط سوحنم كغجاتإي ! كسردک بولوا رامورات

 هدنکلکوس یوادراهناخلن كفيدردیاب هلسهزاب ارقف وش اکسیراشاط

 ۳ را قجهلوا داب هداند » هقفب ندا ۰۰۰۰۱ زدبا ناست رام رب
 . ! زالاو

 ۱ ) هرلرکس۶ ( لتر وب ریس

 6 کیو قالببح رس 6 زکیرونوک هاد ون رج یصاع وش كلا



 ۱۸۱ هدا تابجتنم يل سر

 « شاش رب هرکس هزر څا .تعجا هش را ؟ راو دک

 یشاصو JOE هتناها ٤ هملط رس ٩ زکسروسدیا نط یمساقح

 نوناق نهود یاو كک ره هکردسمکعد یاس مدرس کک رتترد

 ! اهدا رادغا . ..! فاصنا ؛ فاش ۰۰

 لرو ر
 ( هلقل رسروتف قرهقاب هنتعاس هني ) ۱

 ؟زکسکجهمده ۰.۰.۱ ارج دوخاب « وکر واب . شلاق هقفد شب

 ( یک نشود یشاب» دابتخا یت
 ندنوکحوا . یدالاق لاح < ا هم ج... متردق ءدق ... مآ

 E AO و ر

 ( رولىق هر كرهلهدنس )

 ( هرارکسع ) لترویریس

 یراشد گود حاد « زکیروتوک ا یرانتخا راکهلبح وش

 هسرولو كاج هس هدو رک وصت دید کز کسهقار یتسهادر ن سا

 نوسمهم |

 ( رروتوک یراتخا یج ر یحاق رب ندرارکسع )

 راتخا یح درد

 رگ هسرو وا هنر وس ؟زک.دمروماتا ! ريس « ريس... ! 1

 یهدنغآ .i یدلقس ندکل زسلمحم ف رخ !ثقاب هنیزوب كرىقف ۱

 بد زیشعو ۶ زکسررد:ینسو مزب ۸ ك.
 . ! راراوناح یادم ؟ زکسکج ا .



 هيدا تابذتثم لمصر ۱۸

 و ؛ شملحآ هاوه رازغآ . رارازاق رب یک نالترص شمالاق ولوا
 قاحصر ینانروآ یه شد مزب یسلمادر-هسلوا قچیهغاب رومغب
 لوح وک هداروا . رونوروک یک شلووط شنود ؛ شورو نامود

 یف ندقلحا ؛زکسرروک تکسر شهلوا کی ؛زکیرک اهد هوا ر

 هنسوشموق .دوشاواهفم وق هننل | كنسهجوزیلا قوغص ؛شع وطزو

 . زکسردپا فداصت هنیلک رب شمراو ههجوق رونه ۰ زکساضوا

 كنجوز ینسکوک یلترارح « شملسک شثآ یم-.ج ندقفلزسوص
 هلشاب كنیزوک ینشتآ كنیدالوا یمک ! رالابح هکمروتوک هنغادود

 هنع وروق هسا كنلقیشاب زوک كشدلاو یمک ؛,رتسیا كمرودنوس

 الب یک مریدلبب . رافاي یرلمریدلیب اضق هنیرب رومغی . روشیلاج

 هدنیید راوند « رانویوب شملوکوب هدنسوبق دعم . رولکود یراشاط

 نده توا ۰ رافادود شمالناچ هدنتلآ شنوک « رللب شارو
TO e 

 :راردک «رلحووا شلوا لوکشک ءراکرو شلاق ندتنکرح « رلخر

 «رلهقاضم «راترورض ۰ رلالبواو « راهلولو < راتماف « رلا  ء رلالب
ER؛شعاالتسا هبلقه  هصخش یه هب هولوقه « هالراتیه الغو  

 ۔۔ولا یردکو رهق كرھد «یملظكناضق «كردق .روسلک هنتسوا البالب

 ر ؟ زکسکعهداا زادغاد هلراردغ هاب وب زس هدر وسم

 :هبهراپشملحا یوا یماح ندهزانچ + اف ه ندمقس یهارخ

 ناصعهرورض زس ؟ییلیر و E: TaN ؟یعرونالباص رحینخ

 هل هکزکسقجهلآ ه ندزب ؟ ۱ نکشرونلوا 4 تن ۱ کسر وسقاب یعهاب رظن

 ؟ قو یهدزکبزوک هقول زکفاصزا زکلدع هرز ؟ ركزوا

 هسراو زکهیلغ « زکمکح هب یلبوک ؟ زکس یمرویمروک یزلاح



 ۱۳۹ ۱ هنداتایذتنم لمسر

 رابتخا حنش

 ( هلو ریس )
 ER لوا ندسک یهی زلاح :زکسشفلو لوا یصخش «ریس

 ربس یللاح كرامایوک هدرکیدک تاذلاب ؛ زکیدک بوک مرا هد هرکرب
 ..؟ زکسمزروک مدار قح هلو لاح هغمروط هدقایا زکفای . زکیدبا

 یهدهم هک کیروک ینهدلاو جنک وا .E ١ 5 رجا كنهملوق رب

 رکح ن ۰ سام هفاحآ ورا كحهرو دوس هنغحوح

 < شعب یس؛> وق هدف رط یر .روسا یاق هدشلد یتسرد ٍكسهراب

 هسلوا قجهدازوایلوقر نوجما مدراب .قوب یلاحم کما عن۰هدبوقلاق
 ۶ ! قحهربص)ا ین 3 ندنفلحآ

 ملستحود هدنتلا كغاطراج یهدهحفپ یراق هجوق یحاص هلناعرب

 ز و يشف ك هرقح یرلزیو ! قو مدآ قحهردلاق یسهزانج « شا

 هنمایو هلساق یدنک یزو كنهراح ی یراساک ؛ راقس هلبشاپ

 . رتسیا قعوط هلبا اوه « رب قارپوط یمک ..۰.[*] دوشایوا
 عامر نوک . رو ادع هاسهطروع هڪ راق یمن یمن ؟ ؛رالوا كس نشت

 , زایوط سس هقشپ ندنیاو هآ زیکیراقالوق , شمالباق تیصم رب
  دوحو مرک هللاح دسح «ندرلوا نا لوح ه را نم + زک ناز و

 ؛ رالغآ رلقچوح « ررشاح رلءدلاو . زلروک تمالع رب هقشب نورا
 یتسهجراپ كك | یروقرب ۱ ردیا متام راباب «شلداص هنر رب راشادرق

 یسهشال لاتراق رب هبهتروا .رریو یناح دقن نروک «راشعوق هدام

 . رارازم .رکود ناق یمک چافرب نوجا قماپوق ینکیکرب : شمل آ
 يغيدلوا تداع راد سک تب قمایو هب یر ریق یزو كباب وم 4 ۱

 ۰ رداعا



 هيدا تابدئام لمسر ۱۷۸

 ! رولواهل زکه سايا هوسا یزم وید بودیا كنکوب » رب « قلراک ادفرب
 یج رو كل ایام هکو لاح ! زکسرولوا شمار ما لزوک ۲ هداسند

 هد كب هراب وا تودیا راضارقتسا هنن ندای, « نوسروط هلوش كمر و

 6 هدزکشمم رکو و اره هدنا و افصو قوذ ینسهدایزندنفصن

 وا هفاسم تعاسش كزکیارس ؛ لواقع هراهمربص ناطیاض

 هالک هنیر ( تکساق) « یلاوچ حر, هنیر ( تکاژ) كنارفن
 یلکیا « دروطوا هدراهلادنص لزیدلاب ..! قوب زکیربخ ندنکیدک

 هدنتلآ كماطشملبق ..زکسرنم هرلناو رتخت نیزه «رانای هدراهلو راق

 « یهراناروطوا هناي هناي هدنل | شنوک ۰ یربتفنانای قرهیاص زد
 هداروش ! زکسزعوشود یتیم بابرا یک مزب نایب هرلپوک ندننریغ
  ماکحیتسا هرادح رس ؟ راو یعوزل هل . رکتشروسز E هب خیلی رب

 ۲! رک هس ر دباب

 هدنساوه قلا یرلارو « شما یراداناق شوق هرق هسور

 هسه یتلاود یامه نالوا شوق هزکشاب هکر لک نوکر ب روحوا

 ! ریس هآ ! زکس روپی وشود الصا یرلنوب زس ! ردیاوحم پولآ
 ؟ یمراو ربکیربخ « زیکستلم نخ ردا « نطو چاپ ردق ه

 لئدو ریس
 ( هلقل زبروتف قرهقاب هبتعاس هنی)

 ؟ زکسکجهد « ! ازچ دوخاب وکریو اب . شلاق هقشد نوا

 یر ندرلط, اض

 اک یدک ر
 5 اب نط بط !یدلک هبضغ هدیدتشیا یا ردق و هک نا

 ردیا يلجت لاح هقشب رب نوک يه . . . هکز مش



 ۱۷۷ ۱ هیدا تایختتم لمشر

 لترو رس
E osهارا ولبوک « ۳۳ هقو هراب كج هديا ادا  
nکیا هدأت که یدک  

 یحاق ر ندرلراتخا

 ی زیا ؟ زنکجهربو هکراو نمە مر ۰ :؟)مریو 4 زب مو
 ۱ و

 لۆ راف

 (هقازسروتف قرهاب هتعاس)
 : ؟ زکسکح هد :..ارح دوخاب « کرو ي + شلاق هقفد کیا نوا

 راتخا یدرد :

 ( هلرومرب یدارا ربع )

 ینزراو كکلمر قلتق !زیکسهعا الب رد ندقلتق رس . ۰

 .راو ندقو زس ! زالوا طلسم هفلق و یک كرم هد هسردیا قوب

 امغن یالوصح ؛ردا البتساهتکلم رب طو : وتا قمراقح

 ! زکسرویلوا یلوتسم هتکلم ر شعلوا امغپ یتالوصح ا
 ! زکسرولکپ هناعا ندز هدر كجهدیا هعا هز

 لتروب ریس ۱
 یشئاف كنا مرا قجهلوا لسصح نورس ۱ راو یخروت كتاب

 ۱ ۱ ردنا
 رانتخا ین را

 , یکسروسدیا ییاحرخ بج تاذلابرس یادراو كلی !ربس

 فرض هدنلون لمار چره هقشاب ندتعافس كنوکرو زکغیدلا در

 !زکسردتقم کمر و هرکنوا یاقنوا كزمح روب .زروسروک ینیدللوا ِ

۱ 



 هدا تابذتنم یلمسر ۳

 رابتخا یجرب
 همقل رب همزغ۲ ردنوک چوا نکیا یرامتخا كميوک هلب نب

 .. ۱ روینود مشاب « روییدارق مرلزوک ۰. هآ ! همقلر . یدمرک

 ؟ زکسبمرویلیب یفیداوا كعيد هل قلق ؛ زرولیوس هزس ! ریس

 لئروب ریس

 ( قرەقاب هنتعاس )

 هنسوب ثاکللبنت یکیدتیاهنس نیک یلیوک !مملیب یدربقال نوزوا نب
 كيراحرب هزکه هتشيا ...؟ مهفظوه من ۰ روسروک ینسازج

 زوس ماکو دی ا لصح ندزکیرانلیوک یراوکرب و اب اف

 ببر " ندهکوا 9 : Ee كيراحرب ¢ دوخاي « زگتسنو رو

 ی اضر هنازاحم غيدلوا شما

 رابتخا یجوج وا

 ( هليا زادکو زوس )
 ؟ زرولیاایه زب ؟ رولک ندزلا مزب ... ۱ ریس زیکیدیا تحرم

 ؟ زروییدیا قیوسشت یز, یییوک نوجنا كمما ادا یرلوکریو
 ؟ یرلیدما را ییوک بولک رکی رارا دل صحت . روسدیا روح ترورض

 یسهچراپریقابرب یتح قاعتم هیدکس هدنلا كمك ؛ یمرایدمروک یزلاح
 ؟ رایدهغا طضیب راز بوراقبح یتراتسد كمك ؟رایدالا هدرایدلوت

 ناسنا یناه ؟ رلیدلو كجه هقشب ندنهشال ناسنا هدوا یناه

 ٩ ٠ یمرارویمریداب یلاح تقیقح هزس؟ رایدروک كجهک هقشب ندننفک
 ؟ زکسمروسلبیتیدلوا كعده قلتف هسقو



 ۱۷۰ هبدا تایجتلم لمسر ۱

 تاهر كماوع . ردهفرص تا و ضع لدع زکیرببادن و صا

 دکرحو لاعفا كزس ! زکسیلمامروس رابتعا عمس “لار هننایوزعو
 . ردقو رادتقا هدهسمک هزاع یزکت

 رابتخا یجنرب
 ( هنیدنک یدنک )

 « لتروبریس » نالوا روصح ها نیرومأم هشیپیروراکهنهادم هلیوب

 یرانهادم هدهیسلوا رودعم ردق ههحردر هدقلوا توطس رورغم

 زاینو ظت ) . روئلوا دع حقت راوازس یالوط ندنکیدتبا مادختسا

 كعد ه قلف . .راو قلتف هدنکلع !.لترو ي ( ارهج

 0 !زکسیمریلیب یتیداوا
 ۱ لترو ريس ۱

 ( ءرلطباض )
 . ؟ رول وس هب رابتخاو

 طراض یجنکیا

 ندقلح | . ردفو ىلصا كتر چه . . ! ریس رولپوس نالا

 . رارولوا كاله ندنالاب «لكد

 لئروب ریس
 ! رلنوسلوا ندکعرک رتسبا « ندنالاپ رتسا

 راتخا ین وا

Haناوبح . روسسهلو یادغب كجي « لکد "یادغب كچ هک |  

 هه . رلرونلوا كاله بوشبش یرلهدعم هیالتوا هبالنوا يک

 ؟زکسمروللس يغیدلوا كده یتلتیق .,, یډالاق يشر, هقشپ ندناچ
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 هی دا تاب تنم يل ۱۷

 ه> راب ر ندودنه رتخد

 لصف یجنچوا

 اعا یحدرد

 س یهاکشب كب هاشق رب جومم یرهردباب زبلکنا ۳

 -رولوا هداف

 سلجم ىج رب

 یرلرایتخا یوک«ینارفو ناطباض یراوس زیلکا « لتروب ریس )

 هللا بارطضاو ۳ لاک ورا لدنه شب ترد هرزوا قلوا

 ناوتو بانی هداپز ندنرارکبد رایتخا یجرب ندرانو ۰ رارروط
E : / 

 ۲ لترو ریس

 ( هرارابتخا )
 . رغ برک ضعب هسا رولو تنوکس هلتلادع ایژیکا نایضع

  «رارویمنا ادا یر لوکربو زکیرلوایوکهکمادام هتشبا . رونلوا نیکس

 ل هد نت «راروتیدیا نایصع هکمادام ۰ ردکهد رلروسدیا نابصع
 ۱ . مریلس روبم یعدنک کا

 طیاش یر
 تٍا , زامهثوا دعلط هدنامزر چیه زکه الداع تالماعم « ریس



 ت

 ۱۷۳ هيدا تامیتنم یلمسر

 [*] ؛ روطسم زلاقتسا هدنقوف كلخدم رارروک

 ۱ رونسه كيهسمک ر چسه هدي و ىش ۇرىس ردلکد

 < ناسنا لکد قلو أافش «رد زحعم هس زالو و

 ۱ نالعارب هلب وا لئاه توم هدنسش راق نک ر ا وط

 « رد کد

 یلحاص یراص

 مهسمکر هقشب ندد شهاب ر نوکو قو هد

 . مهسشیا مکو ظفح نوجیکنآ اضح یمان رداجم
 ٩ رد ۸

 سورو سسي

 1 هل ولم هحشاو 2

 . فر نومندح یرکید 6 شمد نما اتا و

 لیولم
 ¢ هسو رق سسم هحشاو هت »

 . زفر نویز تیغ طقف ؛ سکیب زعولطم مز

0 

 « يملاعهتسخ راهرو » هدنسهمح كنهاختسخ یرلفدنل و ۳ ۱

 ۰ ردب راشا کن را قلو هح ول دون یواح یس هرابع



 هيدا تاب تنم لس ر ۱۷۳

r 
 هدنجزون تمکحرد4 نوسلوا نابع « رانوسروس

 سورف سیم

 و بول
 هد یسیه مه « لزوک مه رازقوب ! لبولمنامآ .

 » هساموط روتفود نهتسبا جاق ۰

 ؛ مزال زکدادما « زکملغ هدالزس « روتقود « كروط

 مزاررب یلزک ندزس هدو نوسل وا هک ما لوق 0

 » هنابزپسهو قرهل وای «

 ا ا
 ساموط روتقود

 شیدارود هدقلوا لح قو < رارد هل وا امومع .

 سورف سسیم
 « هارهرتسوک ینیلحاص یراد :

 تشو رس رون نسح وش مهسروص ینمسا یعرولوا

 « كرەدا هئارا ی للحاص لا وق »

 ؟ كشودر هارب لار نیمیس یکه دنوش دوخایو

 زساورپ یبخ .دکرک قلوا نوحما شتف ینو !

 ساموط روتقود
  ۳مواعم :یدرد یدنک هتسخر ردا صخشت 3

 موهوم رروک يش قوچرپ هدزمروک یتاع یتقح .



 ۱۷ ۰ هی دا تاج ا لمعر

 ندعو ۶ نادلعوا قلو اهر رها ٩
 گیا دنا « ساموط روتقود « كرهک ندیراشید » س ی

 اهد « هنیدنک یدنک » كرلهتسخ رانا یهدیراقو « هلعاخ یلعام

 لصا . شما روشالوط یرلهطوا كرلنالوا قج هقیح هب یراقو

 شمراروپارآ ريق. بوسنم هنیرامناع هکنوج .نوجما قیقح یر لاسنو
 ۱ لچاص یر

 ؟ نروسو یتنهذ هدبوت گو مک هیید

 یلحاص هرف

 ! نوسروص نالوا راو یادناخ رای هناخرب یا
 . رارودک هتشيا . شا رلکج هلک هدبارو یدمیش س ینک

 : راضح

 - لیوام سیم ۰ سورق نسیم ؛ یاموط روتفود « رلیکلوا س

 كمروک ینا.هلبوت ی رسد یا بس ساموط روتفود

SSو ها  
 بس واقاب هنضن كنيضمب »

 یلحاص هرق

 : هلا هفطل

 اضرا ز هلئتربغ هفلوا بایافش هسقدنلوا

 . اضع نمدوصق« ردشص یالتعا كسط

 سوط روتفود

 جاعزا هما ن « كرو تصخر ه یدمش ؛ العا كب "

 ˆ « جازمتسا هظ رب یزس نوسنیا یر, ندرلعاخ



 هبردا تابدتام ییمصر

 1 دازدب تفآ رب رول وا ندئلع و تلصخ كلم

 یلچاص لا موق
 تخ یاق ےس

 ۱ یدوس لادمیمسآ ی كیوئاخوش ممل ردە

 ید وصقم لمم كباوحو رب اکب ردتم وصح

 یلحاص یراص

 ؟ بوتککم زول ندنا ردنوک شنوا ردشان نده
 ؟ بوم كب هدنب یدروک یمتلع رای « شیارب ان

 ؛ راکلمحم « زسلمحم ؛ نوزحم رکید ۰ نش یر

 . راک ذی رونما بط یو نکا دیس هبافش

 یلحاص لاصوق

 ! لاح کا مد رتسلآ نو رارب هلمتسول

 یحاص یراص

 بش یو بس ۱

 ! ماظ نوسلوا مولظم هلقشع كركيدر, نيقاص

 لچک رف
 ۳ ولت تح 1 ِ

 « ندتلحر "ییطق مد نا رب نکیا زالوا دسب
 ؟ ندتلع قسضن اهر یانع ردتلفغ هن
 ؟ ندیردف هناسلا ملک هک تلفغوا ردنمکح هب



  ۹ O OTEرا. ۷6

 ۱1۹ ۱ ها تابختنم یلیمسد

 « هنیدنک یدک دارهروک ینکیدلک كدئحاص لاحوت »

 الا , مس ود نالاق هبارکوسص كا اعاد هدکسلک هبهطواون ی

 ۱ تنی نوا ندزمه

 . روولو هدلاعر لتدعو رروطرا لجاص لاو » ۱

 « هللا در ییهساک یکیدریو كنییک
 ! مرتسلا هق وساط 6 مهتسا یوص تا س یلحاص لاصوف

 ! هفرساط هتشلا 2

 ۱ مرتسبا یوص توام م هتسبا هف واط ت یلحاص لا وق

 ! یوص تا هتشيا س یک

 یلجاص لاوف
 0 رک هب هلا دنص کید ندهلاد نصر »

 احر . . ! رویملکج چیه یسوقوق كم هدنسهطوا كع زر فوا

 .زکیهما راتخا یتحر قمروط هدم وش راق ¢ سر ور رضام 6 مرودیا

 6 ما « مهتسخ . رکسرول وا ریس بو یو وا ن

 ۱1 هوس ید هدهتسلآ هب س ستر ور رضام

 یا < ترس ؟ مرتسلا یسابروح لاتو یلحاص لاص و

 ! نوساوا یک یهز 6 نکن

 .ردشر مونعوا کر کسرسیاكد ( ئر )کک

 یهدنشا كغاح وا بولاق لاد یبحا ص لا وق «

 بولآ هب غرب هنسهجراب رەي 5 رروطوا هب هبل | دنص

 ۰ ردا ¢ هد هریص ول یلحاص هرق ۰ داقاب

 سا ر ور رضام

 دابر كن هم وصعم رب قالخا رولوا ندتاعوب



 هيدا تابثثم ییمسر ۱4۸

 ؟ یمزکیدرتک ینوص تا « یک: سم « ابناه -

 . روس روط هدننسوا ك هرفس یوس تا دن ید

 هل راطش هد وا هکرر و یوم ثا هب لج اص هرف «

 « ۰ رالشاب کا بول ۲ هلع رو

 ستر ور رام

 انا یدک
 ؛ ردندردق به ینارطضا « رداق هریبدت لکد

 . ردندردک طرف یشلوا نادنخو داش هدلو و

 هی رازی هدهرفس بولک هضییم تان ماطر اهد »

 « رلرروط وا

 نت شب نوا ی ۲ ساموطر وتقود ؟ E یلحاصهرف

 ىنسايۇر ندیدمش . كجهروتوک هنسومموتاپ « نایرورد » هرکص

 فداصت» کل سهدر دوخای «رهدر لز وک كب هک نما .مدالشاباکمروک
 ؟ یعهدیالمکت یهلشن ییارش وتروب حدقرب « هبیتک» . زکجهدیا

 اللصا هدمهسلآ زیور زساپاب زمسانا .. . ! افش - یلحاص هرف

 هدهسغو کوس « هلا شون ییارش » . مرومروک یسهلماعم مت

 ... ! افص .. ! رومولو راتوس ی

 » قرن الشاب هکمر وا هدو ره يیدلوک »

 . رو وقود همراشلوک شی راق همزوس اعاد هدلوروسکو او سا

 « هلکمروسک وا ید یلحاص یراص »

 !i تربع ... روسر و نسر وللو قددضت هدمشادف را هتشدا

 نابرو هسد یسارب تواتخو » حدق هدنلا لو سم یحاص یراص

 قوح . ۰ حوا .. ! رولوا شوخ مشاب ولردرب هاب وص نارطف

 ٠ . یدلک یرغا رب هماروش ... مداوک



 ۱۹۷ هبدا تاد تنم لمسر

 ! هاکا ن هدمهرابرکج مدلوا هنن رهق كدردوا

 ندر یسکیا

 | هاب دنوم هدوا ! هالاو « ردنوهرت هدول

 یزل رتسبس

 ر الرولک زونه -
 ٩ هو زکسایوک دوح دوخ زس هني تلع رده

 سر ور رضام

 ؟ هللوس نس هدهک تاش 4 كسرارآ تلع لصن

 ق لا

 ؛ لتقم رب هدکمنا بورغ رتخد رب حیبص یه مر

 . لتخ قمالوا مرومش الاح رده روص لهسراروص
 ؟ هدناحر تمس محور « هدشوماخ "یداو مز

 ! هدتفرف هاکشلانو الح روسروس مدوجو

 یدوم ره دس

 1 توسسر هدقمر وط بش هدنابیه ¢ هاگشل اب ۳۷

 ! توبا كوو ر كلام هحور قوحر و « وار لکد

 هبهرفس بولگ رلهضیرص رر ررب ارکوص ندنو »
 یدوم رتسیس لا ستریور راتو كحدیک
 تمدخ هرانواهد یجتمدخرب و قیک و یزبارتسیسو
 لجاص هرث درهدیا مر . قحهقیح بورك نوجا

 « ملک زق هتسخو جک رب

 ۰ روبلک مشاداقرا ماتا راد 2 هتشلا ۳ یلحاص یراص

 .مهلک هسای كمشادرف اش راد ییحاص هراق

 نیفلاد سے در رضا١ ۰ رلدروطوا هنا ناي -.
 سس و دیا ریس قرف یکبار ندالاخ رف



۳ ۱۳ O 

 هيدا ثاپتلم ییمسر ربا ۷۱

 : ادمو هدقاوا بارش ندنک اخ نللاب كنا
 ِ > اد وسو دولآ رابغ « جا وم عولط

 ! زیکنا سی لبلر هدوا « مام لیل رب هدوب

 ید وم سپس
 « نادر شمهمرتسوک چیه هکردام تقفش هدنمک

 , ناداش بودیا احا دن برشم رب رولوا

 « رودقم شالواالصا هکت شر قوش هدنمک

 ؛ رورا زود یایور كس هلتجوز لب رروک
 ؛ سواک ر رادغ ل و زال وا حسص هدنماحما هک

 ۱ سوسفا ؛ ردیاوخرب هدوا ! هاونا « ردیاوخر هدو

 سلر ور رضام ۱

 < رظنم ر هقشپ تملط یاها رالق نوسلوا حاص
 ؛ رطضم ردهدنریز كلا تاک اردا راونا به هک

 تب! كيرا ردهاسر رروط هدتسوا كياتسو رس وب

 ؛ كيرح رالق تبول ینمسج تقاطو با ین یر

 4 تاعسا ردبا كنس قحا 6 تر هدنلاب یرب

 ! تاہھ < ردهلاترب هدوا ! فحاو « ردهلابرب هدوب

 یدومرتسیس
 « مادام ییلاط ردمرو « نوسلوا بای هراح كلن وکو

 : مادعا هم وکح ردهرا رب هدلتاق دب

 ستر, ور رضام

 ؟ هحورذ ناتسربفو ن مدشود اي ردن وجیکمک

 ؟ هحورج شارفثسا ؛ راب تمدخ مدشیلآ



 < هرکی. 4 ۲. ۳

 ۱20 هيدا تایختنم یلمسر

 یراعم هاکتخ یخنکیا كناپوروا مه « كنهسنارف مه . یدلک هنادىم

 كدراله ا ‹ كنبرولود « كنوسماشود مونکیسهتسروینواسراپ نالوا
 روتوار ها لکا هدرصعوا کردشاوا یرتاین تس لر و
 هکر دمولعم هسا تدم .یدیاكلام «هرسوش» ر هده ثالمتم ههتس

 هدنفرط ره كنابوروا هقسشب ندتکلم مزب بوالاق هدر ینیدغوط

 نالواشعا ترحاهم هاسالاو هسنارف ندالاتا لاحو .ردیا تحاس

 ههرتاکنا ید ندرلاروا هلرلشلالد منیدیاص كناسمکح هليا تاسدا

 ؟ یزملکمزال یماعلوا داعسا هدكی یسلوا ریرفس

 هچرار ند نانف

 هدنلخ اد كب هاځ هتسخ ما «نوتمور» نالواصوصحم هرامروتم »

 کیا ۰ نکریا حابص . یسهصام كم نوژوا رب . یسهطوا ماعط

 یر بورتک ینمزاو هرفسو یتسوتروا كنهبصام نیداق رابتخا
 هدفا كرنا هنب هارکتص ..رارروک ناشی و

 : ٠» ربلک اهد نیداقر

 راضح

 « یریلرئتسیس ارکوصو یدومرتسیس « ساربور رضام »

 ست ر ور رضام

 ؟ ردنارجم "یداو لصن « یرایو ردارح هن

 ! ردنالان ربقر « زق هتسخرب رحش ره كسرروک
 ؛ ادرفر هدکمنا بورغ ماشقا سه هدنقوف كنوب



NTI 

 هيدا تابدتثم ل سر ۱۹4
 سس

 زده واتسو هد نل یتاک كرەديا ماود هدر اسو هدل شا «هدنورهسس

 « هم رلسنم و ناف معو ع كتقراوخ نهمورو نانو وو شاو تیا

 كنالاتا هکر دشملوا ثداو رلبا ءلاسا لوا ءا هنبرلتر شو تردق یتح

 ۰ كساق و « ككرارتپ « كتناد ندنرىهاشم نالوا یناسحو دحوا

 و رام ی اف كانوا شف را
 «زویکیا كيینمب هدخشراتوا هتشيا یروهظ كبدا یامکح مکیدهمروک
 كمظاعا مکیدید هک خم راتوب .ردهدنرلهنس زوترد كيب و زوجوا كی

 « ردفورعم هلکعد « یرودنول یوا » قرهلواهدنحایتموم هلتسن

 وچ ندرلنو . ردوا دع ندنرلیجحرب كيدا رود كوب ترد
 یسارواتبرح تکلع «یربینن | »ص وصل ابو شهرک یتقو ه:هسنارف

 بوغوط هدهدنارف هدنراجما . ردشعا ترجم هسراپ نوجما یفیدلوب

 یراهسدا IES نوسروط هلو ش ینیدلو رللوا هدهنسارف

 .ردراشلو ترهشو تص هدهسنارف لواكلا مطلاب ندنغيدلوا هحننال

 هزویدپكبب « ندزوب كيب ینسهییدارتام كنابلاتیا « كنامور « كنانوب
 «راوماشود < رایرولود موم RE قرهلوا ندنسابدا هسنارف ردق

 یرلکدتیا سابتقاو لق كرامېک مملیب اهدو رارالهآ « رالنیولق
 هباقم هلتروص وب هنسهبمکح تاسابتقا مکیدید هدیراقوت كنانالآ و
 هرکیدکی اتفرعم <« ًابدا كرلتلم  تجاح ه مه . ردتشم یرلکدلیا
 .رولوا مولعم هل رطح ی.داشک رات كس رلن ونفلاراد یرلمدق نالوا

 یر ۰ یمولعلاراد یجنرب كتیادم ماع یس « هتبس روینوا » سرا
 . هدیدالسم رصع یحر نوا او یعوا قرلوا یاسدا ٌةناختفرعم
 یفرعم یاننم وا هرزوا هوم و به هراس للم هکردشعا لکشت

 ایناسا هلسهرص هرکص ندنراهتسروینوا هسنارف . رلیدلیا سسأت



 از سنا

1 
 ب

 ۳ هبدا تایجتنم يلمسر

 كمرک هفشک شرف پونووص
 ثمر و الس هصحش 9 ا

 هلرات ره اک | كمر و هسوت

 لناق ی كرهسد نوا تحار

 یلناج قلوا كشود رب ریلیزا
 «هدنز.قلا ةن سمج یرق

 . هدنررژ كمهمولکیا چه هنس

 ؟ تلع هقاشم و نو اوا هناپ

 ؟ تاذ < تلافس و رد وحمآ هب

 ار غا ناک اس یررف اضح اب

 ! نوجما كلوا قرهبلاق چآ ینب
 ؛ هدعام لد شزوس رول را قو

 هدلاع رب هدیرهز نالاق چ

 : ځهلک هلاسدا زب یدتک وا . مدشمتا فرمت هلی راس

 ر نالوا یمابداد ارعش یک نورباب « رالش « یبسکش «نوتلم

 یاس هنولوا مکح اش بو وا نیا رف یاسدا كتلم

 + جا N یرایموا هک مهقارب هف رطرب یوریاب ادا .كسروسپ

 ,يسرغوطاهاد « هدنرلهنس لوص لا لرصع یحشزکسنوا هیاشند هد مه

 یدوغوهروتقبو هس الا واط ماع «شلکرکص هبس زوییدبكيب نددالی
 زوشلا كس ۱ کم و زوشپ كس اش .ردشمهلکل وا

 تادا غیرت هک ردمولعم . ردشمروس یتسهیبد| تطل راق هتطساوا
 بدیم وا « هډلق وف وسو ادا هډه راسو هدلیژرپ و « هډ ېم وه لوانددالسم



 ۱ ۱ هیدا تابختنم یلمسر ۳

 ی راقدلوا رور, دالوا ردت نطو یتحو هدرورب هلا فرطنم هلبا هققر

 یتقیقحو مث .ردیفاکیرهظ« هىو لوق كنفصو نطو ردام هنابنا
 یک یجهدیا تداهش مرانآ رنک ا همکیدتبا ریدقت

 قالخ بر هانا ردشمر و

 قالخا هدناو نطو ناطلس

 هک یک كاص وصخم داقتعا هدكشادراف ر نیلیوس یت

 ندنرلهدنلات تلافس نارکراب . ردبا تلالد ككلكو كس ةت

 مکجهبعا لومأم تاینادجو ندتناسنا ناتخم دب كکيدهیوس قرەلوا
 1 . ردعسط مکجهروک تمحصو فاصنا ریافم هدیمتا لومأمو

 ۲ ینو اقا خاک یاد میزان ول

 نادحو ر قعامالک ۲ كم دب

 نادزب الصا كمهماس شا هن

 كوك شوخ لا هليا لاح نزح لا

 كلوا رب كره هلک | زا رهلوک

 بایتفلا بولوا هدشیوق هنی
 باوخ ی قمشال وط هدراه ر دلاق

 راد ص ر كرەد نوشا توعد

 راذکو تشک بوقبح هدڼلاح هتسخ

 تحار كعوروك هدنتسوا شاط رب
 ا ر ەدەجك چوا قمو وا

 سفن سبح نوجما كما ها طبض
 . يبع مزع هید يتلآ سفل

 ف ق ی و



 ۱۱ هيدا تابام لیدر

 ؛ ردشمیا رول هنیرلشاب هکر یلیدیا نظ هسنلوا رظن هنیراچاص نالوا
 تفارط و تفاتطا ندنراتفاف « تفرعم و هسر ندراشورو

 هدنفوف هد كکلش رظ  كکلفطل یرایدنک هک عوشود ؛ ریلشالک |
 نالوا 9 لع هل ران | راشمیس ورس یهدزکد ٤ ربلک مزال قلوا

 كکيدتزکب هرانارو دوغ یهدکوک ؛ ردلکد زیکنا قوش ردقافص
 ساراپ الاغ . رداتمه ی هدننساحم روص كناتناک تا سع یرلمادنا

 بسا هر زا تانب وا هک مدنا لش هداکس قرهلوا ندعادوهشم

 «راراوولوت ؛رد,ا نبعت ید هدا اب هل آتحالم و نسح زا < تماق

 ؛ رلبا نیز هلا تالا یوذ فثاطل وا هدایز كا رلهیلهزاش « رلاوو

 یرایکمزب ! شمنیصیا هدایز اهد هنب رالزوک فرط مزب کوک من طقف
 ندنراهصیبط تانسح «طلاسو یکش یعت ءوس « هیبر ءوس « داتعاءوس

 . روی راقبچ
 . لس هلشد ردتعانص ردق ههجرد ر كللزوک مزد را

 : نک نڪ و « هر نسح قرهلوا یراتفرعمو تسکصت یسلاها

 سدح 0 هلع ءاسو توف تک دا تشاعمو یدغت نسح

 ۱ . راروسدیا تروص

 نامز هل ) - قرهلوا هنفالخ تعط هک - نوجا « رانریاراس»
 تنبل 1 كز توفص « نآ ناسا مدشعید ( لوا ددلزوک هستسپا

 هدرلاوهیلعقوم لزوک« هدراعقوم یلاوه لزوکهیروص تالاک یک مادنا

 سئاصخوب هلبلغت هتیبط تایضتقم رازبلکنا هک كعد . رولو شرورپ
 .دوسدیاقرت ید كللزوکی کی شره هداروا .راروسدیا كلم ینردق

 ی اناذ زدندشافب كصوصخ دافتعا : 2
 تابسح رلتیداق . مدشمهعا ولع هنناوس كيهرتلکنا ینلزسنادجو

۱۱ 



 a را تاب نام یمسر 11.

 a یک دویلوا فافختسا نز ههقهف هاف هرظنم راسداف

 نحاصم كنسهلح ندنسلاهاو باحا .. . یتسادص كلراش وماب

 . مروسیدپا حیجر
 ان واراش هبهفرش قافآ . معوروج یتسهعقوم تعیبط كناروب

 رار ۰ شلوط یرلکنا كراغاط یخد هدارو ندئردق فلاطل

 دن ازمس راکزور رب ناک ندهجییاماح ابلاق . ردشمانود رلارح

 یسهارخ رلههل | کساوب ثكرهربتک هدیراهم مسوم ریارب هلیرسحم دا
 )رس راوروس هدراهس ء هدرلرق . یدلوا لاثم ندناتسلک ر

 اجهبمنکوت هسلشالوط هجرانوک ؛ راهم راوزوق  رزک تسبرس
 از كموقلاب ینامروا نوتیز رب كوسب مقاو هدنرزوا ابراد ةحاسرب
 بوک ضا ضا هبهلاع لاج غیدلوا روضح .ردنازرل هدنتراظن

 ؟ شعب اووب هرلاروا هیواس تاقولم نامه ممایب ؛ شماببرس
 اش . رووا نط شا نکسم ذاا ههلآ ماطر ۰ رروط

 اعولط؛رزکب هام شغا هرب یزفروک نکاس نالوا طاع هاراغاط

 لبارءزیمهل » ؛ رالشاب مراقحسا هرکوص ندیورغ ؛ ربایوا مرباب لوا
 زدم « ردزاس هال هدمهطوا جفنالربقرب ؛ ردنا راطخا ی

 نا رودیآ ا رلهحشار یک یراهلکم تشحو عفاوم راک زور ر

 ۱ . ردیولع یتهام « نکند یحابص ۰ یلننس یساوه

 ,E نسح یرانداق كباروا هک مریلا . مریلا « مرار

 رووا .ردالاب ندرهحرد قجهنلوا فو هلع ایشن

 ۶ ر نکمنم ندنماستہا كنيهاشتمان حبص رب هدنرازوک یئاوه

 ۶ هعشعش ؛ ردپا راطخا ینایوایس په یراشبقاب یولع ؛ رونوروک



 هيدا تایجتنم میر

 یاب لخت لب[ خلیل rE الا

 هقفش .یاض اوا ٩- ازکسهد و .راهحیک ریلکیدتیاءابج اجار کوک یاش
 «رزکبهداز مفوکشرب رابس هک« راشوق كکيدهیوس یغیدجوا یرغوط
 هکر دنوجم ار یر اکی تک هبل وا لماح, یهیهلا تایلنج نالوا. دزی یک

 د زم :یزالکد لزم هینلوا ہدع نم وبعاتت شریک تیر
 کس کک« بؤر یا ؛.كللبوانتما القا رپ یکی ناب واط یاس
 دع نا و تم تو ی بم ابو ۸ مهلسی لزا ناجا رپ

 ناله تان امر . تایم دا

 . با نهار ندف ی 0 هرم اخل ات ملل کم اشھان یا
 Gt 1. هحینک« کیش ا ایا هک وک یاش ایت یا ٹ

 ا. دخ اعاعا لا م کوی کس

 ها a هل بچر گله 8 .اشاعب مدلبا ۍازلز دام | لن ۱

 ل TRE ا نشا یل یک ر ااعلطا . ثپ

 . لد عبا ات رفا ا ا ا
ANG ۳ول  ESSشا بیک نا  

1 ۱ 
 نا ال "زن لامصق» و 9

 9 رم دو رب كتبوا RT یا ا
 ل راکلم نالوا ! ناسهکت نوجا تا ولعتا 42او كل وقع هدفا

 دنس هج وذ شراب وتکم كني جب اچ اں هاد ۍراښونارپ ترا

 یلاتفه واز دردق لو انس دماج 4ی وما و < تب وتفوق ود
 هلو شلطابب وب مکیدتسهپا تدل ظا هر هی[ ما

el MESو دلم در لهبشليز هج  ekو  
5 
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  E.یتورو هل هد جیلماج  Eلصل نب یزنگید |
 یدبا یس « ی اب َ ا تعط مز وا 1 روت وا ,

 قوج كپ ةدزنچشوقوا مڼې دنیا شاع یزلرعاش قوخ پټ نیداقو
 ی یتسافس هجا جیم دمت ماا يت دمی
 ؛زرولو هدی ران امرو | انصار, € هلن دنا ها «تریلل هروس هداسد

 كجوک كکيديد ؟ردزمنطو رب كراپموا هکنوح . هدنراهزوم ۱-۱۱ هل

 نيقلت « نوسلم » ه هسلا ییولع سح ریه نیر هدنناوخ

 دی ریلس هديا ٤ لا هاوه تار قم یار ات تایپ

 ۰ رد نمشادیطور د قو زحاع وا کنوح ؛ یسههز وم یزکص

 ٤ ردپرام ەد كنم ايعا راکفا کد از 1 زیکلا هچییلماچ 7
 (: هل ءر

 آیدا ا در نیوایطو »نکا یی
 موج زکی هزم هدا يدنک یون, هک ضعب یتحب دونم داور,
 ,یبرلکیکر وی دایرف هد مال : ی ,سکع ادو کە چوک.
 اد نبح وا یرلکدتیا نا ی ویبتهفشهب های | كراشوق موم یر ۳

 RS تین زاوا یتقامإ كنان
 رب چ رشا لس وتر یری نتج مرا زکیلجق
 : سابقا بدنی میاد پیدا تاو ف ری کردو ا
 ل ب ر مبنای القا یم هروک هند اسمش ایفا با ن

 شید سیف  OTتور بن بارم ۲

7 eS كنربف تی و تی e 

 اج ۱

E 0 
 8 جال هه ماسسا 2 اه ع ۳ ناو هما کک  ت



 ۱۷ هيدا تایجتنم یلمسر

 نیرسن وش یرب كنيزوک شمشود
 نور یور ور ی نت

 .رتخامرکرون يهدننهد  ءرفصا قر هدر ید قر

 ¡ لوا عم رامورا ریلد یا

 !رب توط هدمحما بولوا رحنح رب _

e Omo -_ 

 : ییاوج رب هکب ینازس كکب دماح یقلادبع

 مدنفا رب ددار

 یناحور یافص سک ها ذخا یبوتکم لخحرات ٩۷ ناس ۵
 هلتسوأم ,ندمدنک یدنک هدنکلبو تسورح ندناح ذن اذل . مدت

 هعادحو كهساغ تباطخ كنس ۵ كسر هدحه مایا وش نت

 : یدلوا شحم تلست هدرهحرد هن هجور « ناسر قوش ردق هن

 لاک همخندلوا لفاسا لاح مه هدنلافس "یر طقس عيدنا ۳

 : اب یواع یادض ر هک مدناص نکرروط بودی مکح هلا سأی

 مکیدزک اکس نب ؛ رداتحات كحك وا ت قو « قوب «

 . یدتیا درس یاطخ*« ! مرولرضاح رب هدلاعم یارمستىهاتس ال

 ندسازس و ندمرک | هلا لاک هدمشراق و لثمت تیدبا لاح نامزوا

 هانا. تفشحو تفزمم ینیدلوا طخ كرا لعشا بز او

 کهدکبونکم ! تبرهظم كویب هل . مدلوب اقرا بایهر یمسقن اهجوتم
 كن هجىلماج نس هک مملی .لدربدنایوایمادوس نالوا هي هجناماج هکر ازوس

 هیولع ءرطاخ كنس هحیلماح هقول ؛ كسمس هبنامسج تیولع



 هيدا تابختنم لمسر ۱9۹

 ناربج

 ! تىلا اب یدلوا

 : ! تبون هدهلاح هسيا رارکسع

 oR و حس ————

 هچراب رب ندربعم

 !تیا باتهام هدریقوش هلدماحح !تیا باطخ رب دوبک مج یا

 ؟دایرف هستیا رلکک یزالوا
 ۲ ؟ داب یا كما رب اکب یهو

 !تیا باذجتا رق: وشربا.یا !تیا باسا یمسج و داب یا

 9 !ره یا تیا لح یرکف شزوس و

 ۱ !تیا بارت هضق مشت
 !رهشیا لوا رهق هدنسیکمرم . ؛رهن یا نوسروکالب هللا

 ۱ شحومراخ وش بیع هلشو

 ؟شلک هلاحوب یدیا یعزق وب
 !رهزجوع یاواقوزوکیا !رهقر طسح یا اکسشمشود

 !توم یا نوسریو یالب هللا
 !یهد یا نوسرو کالب لا

 !روربحور هل قاب هنسازجا ءرتخد وا تواشعا ربلد كب



 وو ام تای لر

 ! فط یا « لکد کرام لکد دع نس
laj EE 

 دشمر باو ۶ ۲ لوا ناور هحاورا ۶اع راو

 . ۱ لوا ناوچناو ریپ هسوسو ی
EAEتا كز و دیس ت 1 ۳  

 ! پادآ ۳ بارح هوا كهجو

O ۳ 9۳  

 ۳ "هقلاح كهکن قم

 ۱ ا e رو هث.دقاب

 هن رفازاهنش اد

 « ناسحا هلوا دا « بز

 اجر ج ,Ra ۲ 4+«ناسکی دانا هل ماف هلو ا" قاب هلة ت ارث!

 | ل :4تآماا,یفقتبا هوش رظنم

 میر دا ندا صبر ور الی )بشی

 ا ب ےن دا
 ۱ تاہم بم ۳ 2 07 ۸ لر چنا ۵ نا

 ؟ تاودوا هدر ؟ هدر بز
 ا A سم ر اح

BOE NR BO Bet a A EE 
0 SOUR. hog ED 0 منو ۱: iiy | A0 ان E a 

 تلانخ هد نس ن 2 دل وا 1

  3 * 0 ۱ 1م تاچ ارز دم

0 ۱ 
 « د دیو ر ها 9 “ودك

 E دورو 4 بول لی ++ببش اجر ده واک!
 ! السا فهسیک رویهروک ن «

 ۹ قرب ژل ها هدعبو نازی هم اورغود هسابع »

 اه را که یاس نبا دو نشفشود
 | ادخںا ت اوج هدنوب ممی وک ییا سا
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 ؛ تافوآ تعرس لکد لوھ داسا -
 دم اب تاقالقد نقر ریل هل ایر هی !

 همش لاق برا زا یایحا
 اش انن رک د ەسقبال
 ر عزت قو نا ژارسا
 ! حور یا حلق فاصنا هرابناف

 لوا جر هینلک )دل ا داسحلا ۱

 س هليا هل ای ھل مد
 ! لوا محج راوید تئبز نر
 « رول یا « مهمروک یس هشرع قیچ

 [۲] ۱ رو ی ږ غ نو وغ وم نیس,
A UR:در دن  

 E ترا ایا
 «ندمهکت لوا رود هج تیک
 Oar هر قیج هل اه یا

 ۰۰ تم حد یو ی
 ل اه تیر ما
 !مهچ_ وب انوسللودب هقالعا نس
 ےک بش وا یعرداق کا٤ تابه
 رهن وکلم قنچ « تین فیط یا
 وتوك ها قرض یرادروب

 ۰ « لو بت را ب یخی [۳] ]| i ان: ی ورتسوک ینشاب هدهرص ییدید دو [؟]



 دصقم ۱] ۱ 3

 ۱۳ هيدا تاب تنم یلیمسر

 هه. ؟ چیر یو شمروغوط یم وقم
 E ایج

 1 چسه یا یر ۷ لط یا یر « لوا وع

 ؟ هلبوا کب كسراقاب ه شمروط

 ؟ هلیوس اکس شبه تخدپ
 ! كسروییدس یزیقوش شک

 ناربج

 ! كسروسر دابح نس 6 ی رودلوا

 ! یههروک ی روداوا

۶ 

 یسابع
 ! فاصنا

 ؛ فاص كسک تققح هکل ظ یا

 « رودقم یو شا قح هک لظ یا

 ۰! رود رونوروک ناک فاقش

 رشح قلاخ ۳ لط یا

 ! رشم هلتدبا شملق
 ؟ يتمر یور هز همروک قوح

 ABS ىك باقا همرودن وس

 «ابقع كرات بولوا ردقجأ
 « ابو فوخی یک نونجم

 ؛ تدش هزبقرب نوا
 ۰۰۰ ؛ تدوعو هرم كلهمنانرت

 , ردناریج



 ٠ هيدا تایجتنم ییمسر ۱

 ناربج

 ! سابع « یبهسمک مروبمدوک نب

 سابع
 ! روصتم ا یا كمروک نس

 روذم مجم یا وا زا

 ! یهاوک ضرع هبهرظنم وب
 - ! یهاود هلو مروروک نب ر

 ! تاهام بسک تیا ۳

 ناربجت

 ۰,1 تابه 2٩ ییدروک ب ياز

 ساپع
 ب هللا دی

 4 كح « روتوک هربق یعام لا

 ؛ كچرک ىس نب آ مدهمربدلوا
 ! نتربک هسمیکره ینس لوب تک
 ۱ ناکیورسکی لوا تک هلراشاط

 ۲ تأرج 4 ۰. ؟ یهدروک یوش تیز
 ؟ تشه هنوا ؟ یش ناروطو ردك

 ٩ شوهدم وب یزما لقاع ر
 1 شوهی هشالرب « ولوا ندا

 ؛ ندرکب هقلخ « زا

 اورا شمقچ « اب جز



 ا هدنتعما تب ا

 2 ناری 7

 ِ e 3 داوا كعد ناصء
 E اما تیر

 « هلح لام رب یک شلک
 بر اوا ماوه مهمه رشم
 ak فجر ورک کوا اهد ندس

 نیم هار ان
 - هدنچا رلهژرل هن و لم یادیر ! +
 ن رك ییر ویر ناج یتیم
 ! بلا ردوب نوها « ین ردلوا

 سابع
 _ قرهریشاح ب EON. 4K 2ر ۳: ۰ هل ت ! ۰:4

 م وش یاب هارو نفاق

EEىمشمقىح  el e0 . ؟ ندسمز  

 1۴ ندنيکو ماد رډحو فوخ ف
 | بت هل 24 ê 4ِ E ډ <

 ندر دلو شک
 مان ر هە هه ا ھر ۳ و

 1. ۰ س ۰

 . « ندرش re یمشمشود

 ال للاخ ایت عاد ممه نا
 دپ د اط 2 هدشعاب

ER E ۲4  
 1 ال یرتد نذر هنب شلوا

ASو اه هل ۶۱۱  
 0 سا اهدا له روا

 - وین هد ا 4 بن

 +ان واول ر فا گیا ڈاک

 e دارو + هلجای
 . ۵ سالا یک ما :همهق شم



P4بار هما ما |  
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 هاو ۳ قد لو دار مد راقاب

 كام را زنا رد نا
 هراطا دنا” نس اکب لدشا هک

 مظعت سحرا یوی تباهنیدغوط شنوک
 e بفقو مزوک ها امد مای
 -.,نانلج لا قوا دا شما ناناج وک
 لاخر ۶ × هزاکدژورب راقب نهقفا یالاب هک

 الاب 2 ام در دای فا

 : هلن EG هم نت EG هر
Le OS ef هم اجر E ار هم 

 ام ۾ در هچراپ ر ریزد E الدر

 .نوجا r تورات وک هک ابو 3 تر یمابع »

 . رولوروک لو وط توام ۵ شوک و ا“ چا كلوبق هجنجا یهدرپ

  یایخ هيا نازیج ؛زیلیکچ رک یر اہ لوک هجوروک یول یسابع

 «٠ . رونلو ذنبا شالو وقو وق« نم اقلام كسابع طةف ۰ بويمروك
 ام هل و

 بانه ل 4 بم الث

RES13 رل 3  

 ہر ء نک لعاح ہا چیف هبشیاق ار
 لر ک جا دات هجر کف ریو یہ .دای

 ل ل: چا رخ ٣ی مبلق تیاری ڈیم جا
 ےل تورا لبان د یع لک اہک ل٢ یضام
 ۹ ل لب اقم هلوا اکبر هلوا ۶ تک



 ۱۹ هيدا تابختنم لمسر

 ! رازمج معلم یلاع لب
 ! زمسنح مەل یلاع نب

 لس دوخاب جم

 هراسهوک نوک نک مدقیچ یدیتقو رحس
 هزاوح یدشعا سس « هدف رطر قون سس هک

 « ناباخ « ارح « زکد ندروا یدنایاب

 هراذکهر فراصء یوکرب لاا ببر

 یوکر وا شلوا بار « هسراوهب شلوا تارح "

 هرانم نارو ییا رقم كنس هدنشاب

 شعایوا راشوق طقف « راقجوج په یدرویوا
 هرانک تلوص ردیا جاوما ۰ رازبدای بون وس

 راروان
 هراکزور مدراروص « هراسوج مدراروص .

 ندمحما راعرضت مدرديا ندرلحافا

 هراهب ندرس شمراراص مک راجاغآ

 كنابراد رب مرو و ردیدای مدریثاص

 هراغ ندمهشحود مر یوح یدراقآ

 ضبا ورس رب نوکوا مدروک هعفد جنر
 هرانع یدرزکب هکقلضایب رب قلناراق
 نایاع كناوما وا ایوک یسضام رولوا

 هراب هراب راطولوت ندکلیو رس" ید راقح

 رلکحبح شلوص نوح « مدرید « یداب رده
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 ! تغر یدلبا ههاش زرسهمش

 4 بصن هجللوا ینلصو مرح
 ! تلا هاش یدلوا قشاع هداکآ

 مس

 ( هچراب رب لدربتم )

 توسااب ردە < ردە توهال

 توکسم صا یراق هک دایرف

 ؛رارساوت نوتب رویلوا رسرپ
 . رارکت هجنلق رویتیب یعم

 ؟توپم هدو لوتعیمزالوا ؟ توبات هتخوا رد هلی راپ

PAیی زا مسج وا  

 ؟ تون رف زوج ر هدیا نیفکت

 ؟ریسفتیلاحو هديا یعاناحع . ۰. ؟یعتو ده زروندكلوا

 ! برای یداربق مر هجا كلا
 ؟ برقع جرو رد هن هدمشراق

 ؟ریضت یداقتعاو یعزملق ؟ریثات هناح لاحو یم زما

 : ؟ دراو یدیهسالوا رک | تربح

 ۱ ؟ریب دن یدردیا ك یە ناسنا

 4 4 سنس یاب ات ملکوک ؛زسنب هلبوا لدتک همطاف نس
 ! كمشبکح ناحای « قماشی « كلوا

 ۱ ۱ !ثامشکد طقف ناماز یضار

 ]سن كسلاح هدازا ءزسنکیدنوکو كلهسیالک نس



 EF ۱ ف 3 ۳ و

N۱۷ هیدا تاپذتنم لاسر  
 :NN ۳ 35501 ته

 EY ا ندبسلب هلي

 E ا RS أ ا 1 1

 ۷ * دارا رم اتو ر ۳۳ و 2 سل ۷ 1
 ِ ۳ ا نب هن ۱

A9  
 ار RE مرم میضاد

 هم ت ه(تعایبرپ هلق رویم

 er م ربع کن ۰ ا هيات

 ہک ادای یلہصو ؛ناج لبا

 ! تعرب رولزوکندنوعکللام ١
 لر اه نوختا ٩ ت 2 ال یردنه اب م ت

 ۱ ٢ فی بش نیا قوس
 ۱ ۰ راز یداورون یی میت :

 لب من یو کیاییو فلز هدنزاب نیو دار اب لات
 ا خا كهرب دونوروک ۱
 و هدر طضا ن[ 3

 | دن چر 4 هلار ا :a ینسح ۳ هادتقل فر افق :

 دییرتنرد) یزد مریزاچا ی 7

e۳  

E. E ۳ eر ليل  



 1 رکج من 2

 « شا(, نهافلشل ناف وت دبل یھی بقا )

 ! ندایندوخ امنیو جوا

 « فقوتلادوب »

 ۱ بلک نقشو دوا i ماقتا

 بوک بوک کوک یراشید
 ! بلق هلة رانش رد یادت

 _ ! ادات قدامش هتخب نه هانیا <
 ا با بی چەئلکلام هب هه
 ۲ اند نۈک وب کود ءان وک بسه
 !تاو ةو (نالوا"نازژرفو
 لو کا 32/۵« المان ناق `

 تعب اج زی کیو ن ° 2

 هر ب۹د یر زای ا زالاق

 « هلا ماود .افزط یاس هیتر )

 دف كالچ زهاج-رزیب قرب
 هنیبایب ششوج لا دک 1: تب »

 ! كالماء كلغ يلوا كالام "ولو ا تلقا
 ]ین ۱: !یهیلست ةضدقلوب هله

 ,یلال:مرلیا قاطی "ین '
 « یعنلقا وب ,نوتت موس روک علف !
 | ۋاقت مبنا هشتآ

۹ 5 2 

 3 تسمه هل هم 2ام س

  EEارک وص ندکدهنکیچ «

/ 



 ۵ ۰ هما تاییتت لیتر

 ) هچراب رب ندزرت (

 « راقیح بواب یآ « لیالافصن « هارخر »

 ی

 « رب زد امت و تي « رادیر »

 راشبر

 ٤ مراکفا ىدنەزا قاب هن

 - ! راو تئاخر « هلحر هدیو

 ؛ راو تئارو هلا هدهدنب

 - ! مراکنا یعاور "العف یا
 . مرارصا راو هدهلآ ماقتنا
 e رلد و ناوج كب هداهد

 ! ۶ رار هلا رابعا طو

 ؟ مرارقا ًابلق یمزاح ینو

 ؛ ندتش قحو نب مه
 ! ندتکنوا ید آ ماقتنا

 « ر زک هدنلا هبروط »

 ؛ لاک | نوکو یمضیع مهدیا

 . . لاح ئاق هدمسلوا نیا
 ۱ مهداپ رک | دوس ه هسرولوا قوح

 ! لامآ هح یدتک بولوا قو

 « هداب Shs لصا هاکترا

 دو هزان رم ردسه اف هص س

 ۳۳و



 .- هیدا تابختنم لمسر ۱ ۱۹4

 کن ون ؟ یمهلبواشاوا دراو هداکس هعلاطم میدزای هدنفح ( هقورغم )

 رطاخ هدیوسنکب ًادج یە (قنفد) . ردیا دبات یراتاصا

 4 كسشمررس هدنس یه رم وا هکاصوصخ ؛ مکجهوس یم وجم ا

 ر یال 7 دید قدر ندنکنهژوکا
 زان هد بوقاب هبهنیآ كزیق لزوکرب « ارکوص « وب ؟ زغجهبای یعراهعض
 ؟ یمزاملوا ندنلسق یسمد منیکربج ردق هن هليا توخو

 رعش یا ردق هن . مریلس هد یه لک «هدیس نوسلوا دح ن

 كنس هنب . كسردبا لاک او حبحصت ینآ نس « مهلیوس مهسرابوس

 ۲ خدافا طقف  هرزواتردن مپ 5 ؛مرایوس اداتسا الد كکیدزتم وک

 «یعراروصق زکلاب لکد ؛ثلسرابوسبوروکیراروصق هرزوا تیزنک |
 .  كسردیا ریدقت « رولو لوا ندنب نس هدیهانسحم مکیدملیب من

 تما طقف ! لکد مدم ری و تىما هسدسآ « هسمجت یهدهممز

 یهمنمر» : هک كسر وسد قاب ؟ نوع . مدنوروک یک شمهمریو

 اف ؛ رلیدلبوس ی راکدنکب یرارمشوا یزوقود هدنوا ندرانایوقوا

 ! نوا كنون هثشنا « ؟ یهد ثداوح

 ٩ تاسدمزامزای راش شلزاب نوجا كمهملنکب هرک ضعب نس مه

 (یملمت لیذ )۰( ینابختنم ارت ) وش هدهمیا لاها ناما . مرازاینب
 هسزاملوا عبط ٩ كسبمروییدوق,ا هدشکم یمیلعت لیذ ! ردتیا عبط

 ۰ مالسلاو زرتسلا هل

 مرتحم ردارب « مرهدیا رخف سک هلا لس ینوخا ةسدقمدپ یقاب

 ۱۸۸۵ یا نرش۷ مرکا مدننا
 ثشاد را رستم

 دماح



 ۱ هدا تابجتنم لیم سر ۱

  مرویوس ردقه یطبحم و ن« هآ . روسبلک هللا هغ ؛ رولک هللا

 ٤ شروطا لاح ههلا مدنتسوا كنهفلادیه هک مر وسناص IR ما

 مود یر یه ؟ راروپیدیا لق ادوس هراز و ندنوکلم « ندازا
 قرهبوق دایرف رب یناہ ندمسلق ؛ زوبلوا كحهدیا لاقت سا هدیوقبح
 .مروسدیا سح هلبا مظع یقایتشار ی راقدلوا رشح هلیاقاحتلا هرانا

 مکیدید هک نیزک لحاس ءرحشم یراقدلوا یک ردیا لوخد كرانوب
 « ندنراحاغآ امرخو زوم نالوا ل: :رانآ هنب هلبا راشادوس راجشا
 شتا لکشت ندراجافآ نایروک هدرا رات یکسا « هدراولبا یکسا وا
 !روبل وا هاکفالت ش شوخ هل هیضام لاخ هلبا لابقتس دما - ردنابابخرب

 كلاعهساحور تفالعا وب دوخاب كهرحشم و 6 ا ل خ هللا دسا وا

 ین یرب رب یلجاص ناشر, هدننلا كجافآ ره « شلوا یشوژور
 لصن... زرتحم هسرولوا كج یدک نقر طقف « مسبتم اکب ۰۰۰ نیکمو
 دای رب ندمرانوک جنک نایاسااق یسهقالع چسه هلم ؟ مرویید ه ؟ ید

 عاش رب هدارو ! 7 «یولع كي یساعم و كارو . ۰. ۱ نزح

 .! یالوف ك « نکم كب قلراشحم نوجا

 دایرف « ددرت زر وخ ۰ ا ا ندا كاله و ی یا

 ...رویقیچ همیشزاق هدر ره ی ک مولوا ددرتوب «هېشو توا ۰ .! ندنلا

 ا نکردک شلاط ؛ مرولشاب هغهالغآ نکروروط بولوک

 ر مکیدشود هن ی هللا نالوا ےرک « نالوا محد ۰ مروسشود

 ههر اما « مروقح قره راص هدیمارب هدننکل هما لف ٤ روس ر دلاق

 .: مروا یوم
e €هد وک یل وایم وظنم (هقو رغم)ت وا اه وب مهلک  

 هقدنوقوا :راو هصاخرب هدكرلرعشكن .ردهدنقوف كنهجرد مکیدد

 0 نا ای اد اراپ وتکم هه . روبترآ یک

0 
1 
1 



5 "۳ 

 هږدا تابذتام لمسر ۱

 ندهملقص نس ؟ یهیوا « مدوفوا لص ندهماقص « ینهمزمز

 . ندقموقوا ی هیدارات آ هک یمسحم هرح ردقوانب ! لدزایلصیزوسوب -
  هلراراظتسا ٤ هلرازام I یهممر « قو , نه

 . ريس اقلط مرک ۱ یمنجه وف وا هاب اعف د بودربتک ندلوبناتسا

ٍِ 

۰ 

  ندروس وب , كدتا عادو هتکلع لسش هکرویلوا نوک ترد

  مدرو اهد هاصاف ر هعفد یجزحاق مملی هک ر

 امس نالوا نرزم هلراطولوب ضاس هبنپ « راغاط لیشب هنن یدمش
 , ز هدعف وم ر رظان هیایردو

 هدندعب تعاس مرای كنيرهش یابموب هکرد ( لهرابالام ) یمسا

 جد ) تمتس زمغیدروطواهنسنع ,ردعقومهنسههبسوس ابورواو عقاو

 ..یدشعارعش ماهلا هلناعفد اکب .یدیا هدنزانک رک د هک دنا یدنک

 ؟ یمرولوا ردصم هناحماس قاط رب هیوا یخد ( لهرابالام ) « مملبب

 هکیراحاغآ لجران نالوا لوس یخد ندنآ و هبش هنجاغآ امرخ

 عقوم زمذلدل و « رارد یز وج ناتسدنه هنسهوبش ,دنکلم مر

 , . + رویدبا نییز ییهيم
 هدن ؟ دوینوقود همادوس ردقه من راجاغآ وب هکسزملبب ها
 یاس ءدحس یعاسحو راکفا هدهفطل تاعوصم و ۹۶ جت

 ! ردلاحب لاح نها لاها نامز

 E و اکب :E راک زور رب یک اد ندطسح رج

 ۰ جومتم ااد راحاخآ < جسم اعاد رلهغااط . مرناص روسریتک

E۳ 2۱ رج یا دیو رکن هتک نوت مال توت  
AKS۱ ردجراخ ندناکما هر اد ینیرعت  

 8 . روبمقح ا تیدا دای هللا تربحو تم



 چھ هدضام هکنوح ۰. مروسوس ی یضام هدایز ندا یدمش ۱

 ۱ هبدا تامجتنم یی.سر

 ىلەپىش یغج هلو دوجو هنا هدلابقتسا ؛ راو لاخ ر هسزالوا

 ۳ لالط قوحرب

 ؛ شمزای لزوک كب . مدروک یتسهعلاطم همنمز كسازس

 ید هموظنم ییئاونع ( یلاع رانم) ر كس ... ! E نرفآ

 یک ( كبل ) نکل . ردندرابش قجهنلوا ذاخا قش نوجا رازب

 لامعتسا نوچ هدرعش یرازوس زمغیدناللوف هدژن یک ( نوح )

 . مرید <« یلمایاللوق طق ؛ ميد « مدعاللوق مدنک ن ؟ لا

 ۳ : كنهلکر نزا ۳8 قارام ) هدر

 ماوو لح یدقل ران ینعب

 ؟ رولوا لصن مای « یلامعتسا هلهجو زمکیدروک هدنعارصم
 هسد نسا و هراشنا هطساو را ارصجنم یاموظنم میداللوپ اکس

 . قاب . مرورهدنوک هد !هنلیوس « غهنلکا هد هوقو رار « لکد

 : هلبصرصخ . كسروسدیا نیسحم ( یا هنامز ) : الثم

 ندلبح یقهاش اکس ک اح ۱
 ! ردنز هلا هدنو هک ص خشوب

 ؛ ردندنی ریتم میک لیب
 ! تیا ناحتما ر ییا كهسرتسیا

 كرابموب ؟ ردیمازهم-ا كدام « مملسب هکكسروشکپ یتسهعطق
 هب رخفر هلی و هکر دلکد حودم حدع ؟ هدر و هل هقشډ ندرخف هدهعطق
 هک مه هن ؛ موس چه یهبرخف نب! مدیا راختفا نوجا غیب

 یهمطق اج ؛ یداوا ادج ندلکوک یک قرهلوا مربخ هد, ادن
, x 

N:یعالوط  NA؟  



  a Eنقاب قلا .
  ۰هيدا تابختنم یمسر

 مدهدیافسا ًادج هداکوب . كسزامنابا همزوسو من نس اما . مرهدیا

 مردار . 1 ۱۹

 ) (مدهدیا ریدقت هدمهسزاماپاب ىش لزوک ن « تیا داعا اکب
 .مکچ هسهدیا دامعا فسأتلا عم هزک ءٍدمایاي یش و ا كس روس د

 ييردق كناسابج ؟ مملی ثاسرازای نوجما ه اکب یرازوس هليون «

 كما اءا یم يب اذ واکت هدب ولوا بهاذ همکید اسب ییرادتا

 زرلس یر به « و ترد ؟ كسرتسا !

 » ازم هقسزت ًاتقفح یمسا كانسهم وظنم « كالاشب !

 «منویسهرپما» كليا نامز مکیدروک یزیق نانلوافیرعآ هده« وظنم

 یک ییداک هرطاخ رابزبس ندکلاشپ . ید دمتا دلوت یزوسوب
 یسیدربقال یجحرب كهموظنم ارکوص ندم اوب :

 ندنلک كاسرالک | هن فلک لات

 ! زسقشدقاب كي هد 1:ا یرارکت « شمک لشب» کءدنعارصم
 .نوسلوا ( ن-ح هجومرب هدغاط ) یمسا كنهموظنم نوحما كنا

 تبارغ من نس یدم* . تیا لوبق هلبوا كهسربنکب هدوخاب فعل

 درام شا مکیدهلوس ردو هب یدمش یهموظ موا ن هک قاب همز ٤

 ۱9 رکن داد مامالک | ند ءش هدورافقو . مروبلوت قلاف هنسهلح

 e : ماع ون وا

 هدیسهنیزخ كلجنک مزب هکترسح كيب « ترسح توا
 3 کوب . قو مره نوجا لکوک یک كکیدید نکل .. ؛ یدنکوت
 1 و جا نه ۱ ك رز یر بحت

 نب و ؟ یلکد هلیوا ؛ مریناص زامارای هثبشرب تابح هسی رالراتخا

۳ 



 ۱۳۹ هیدا ثاب تم لیمصر
 تست

 مکیدیب هکر دببیرغ هدلاح مکیدتبا مضه یرابش قوچ كپ .مدزامارغوا
 . رولاق عضم رغ هدمهدعم ادغ همقل یيا

 .مر وس زاپ هس وک نوک چوا ٤ مداک بودک هناموت ها

 شب زولوا یرهش . قحهل وا ناکم لش هناموت 99 نو توقف

 < هناقشاع یتراظن « هنارعاش یسهرظنم هکمدلو وار هليا ارک ارل
 مز رکا / یرایگ اهشرخ نوحشیدل وا هام هه هس وس هسا یقوم

 . مروساص زرولو تحار هدوا وا هسرربو ناما یاهتسخ یلشاب ییا

 كب نوجا یرلتلم «یرلالساف هد یسهلج ناه كناهد هکرد مواعم
 بودیا هنلغ هنسه هرخ الاب هدلاح یرلکدتا فداصت هبهعنام ولرد

 «(...) . دولوا قفومو رفظم هد ..۰ هللااشنا . ردراشملوب ی راهبنیم

 ندرانالوا بیدا مبطلاب مکیدید . یدیغوچ محانمو ضراسم ید
 نانوقوانکل ؛یدبا بتکم رب هسیا یوا «بتاک یردب اهقاو .یدلکد
 بلطم لور هقشپ هن هده (... ) «بتع هدلو هقشپ تبان لوصا

 .]یدیا بدا اطر دیر كوا ی
 بحاص کلم یيدهتسا و بلاق هدنسهاس. یادقاو تربغ تشاع

 تمنام رب چیه ندفارطا هدیولوا یدادعتتسا زا رب هتایدا . یدلوا

 هلت اطبو تلاطع هکردکردارب زجاعوب نروک قبوشت هداکلب نیهمروک
 یجنرب .نعهرتسوک بيسر, هنسدقرت مدع هقشب ندننرورضو رقف زآ رب
 هک دتک ین هم وظنم وا هکفصوت ینکیا نالوا هدقح « قارغتسا »

 زا كپ ندرعش غیدزای یدنک هلصوصخ « ندرعش نب . مدلوا رینکب
 ؛مربلیب یکشیدلوا شلدارای عاش «رالک ] ندرعش هدكند . مرالک ۲ |

OEیا هدوک 6 آ هد كهنرن کب نس یرعشر میدزاب « نوجا  



 هيدا تابوتنم لمسر ۱۳۸

 «یلازس دماح هدهسیا قازوا هلوساتسا نانسدنه هک مدزاب ! رولوا ه

 ۱ ۰ ردن
 | (مدریشالوط كرهدیا بقعل یفص مسوم ) لسلوا ردنقم

 ۰ كسنمروک جابتحا الصا هسقعت وب كەسريلك هناتسدزه . كسرويېد
 ال و اتساندمش اب ؛مدروساص یکدوبلوا ندو حص مکلزسفکم ن هله

 هدندنرادنک هقشرالون كکيدتا هصوت «ه ریپ ادن .دوسهدک یساوه

 ندمولوا مدآ ۰ یدسلوا راستخا زسهراح طقف . ردزورلا صص

 : ررک هددرانم یرید یرد ناجا قلوئروف

 تاذیلدنه نالوا كجهدک هلوبناتسا هرکوص هبهردنو ادتا مزب
 ۱ ؟ یمردک هلوپناتسامملس ؛ردهمشور رک ایا س ۱ یدتک هبهردنول

 .زکسرابوس هجزسنارف درخای یسراف هسردیا تاقالم هلکنس هدردک

 یسهلج ناه ندناوذ یک زمکجهشوروک مزب نالنراناملسم یلدنه
 کیا هجزیلکنا . مدرلاق زیسلید هد هسالوا هلبوا . راریلتب یسراق
 .. مدنرکوا ردقوا هدهنسرپ نب هسریلښهلینهرکوا ردقهت هديا چوا

 هتفه رب ین هعفد و طقف .عهدیا قر هک مروىمقىج بورک هراتعح

 .غجالوب یاو كنهمریک نالف هبولقرب هدزمکیدتک هبابموب هرکوص
۲ ۱ 

 ۳ ندنفلقوح هلرومغاب هدارو زب ..العا كب ... كدلك بورک هزکد
 |« قاحیص اوه « قاحبص وص . لدکجهرک هزکد هحتکلع یدلقزآ
 | زروللوا یک هدماخ كوب رب ندکحرک هدارآ . قالبج رامدآ

 ۲ ر ندشیداوا یلماود اما لکد للتدش یغاحبص كناتسدنه
 ؛ ردلکد تفلک . تحز یک كکيديد كنس هج, كما ماعط ١
 هتفعض همضاه ون هسالوا هلیوا . ردنذل « تحار كوب كپ سکعلاب
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 ۱۳۷ هيدا تایجدنم لمسر

 كمعلاطیسبجنکیا « لقرب تبان یئادخ « ادیپ هدتعیبط ۂیرک یکرازاس
 مربسکش هلنولهنف مث هله . ردعام یی ینر ندنا ساکعنا هک وک
 یرلتمدخ هدالزانو سهر كك هاملقوا هکردمرک | هللا لاک

 ۱ . ردمضنم

 ... یسارحام كرورط "هل اع نالبروجوا یراحور هدست ترا

 . ردیسط كلک .ن رج اهد هسراهدزادوس

 هدمدنکلغ تفت میدنولوب یدمیش یعاونا كرایش یلداق وب

 هدسفق ؛ كدتیا هبرحت اهد هرک چاقرب .روملیدشیا دوخاب ۰ رولیروک

 . رارولوا یضار ولرد رب هغماشر

 هکنوچ .ردیکمکیدهتسیا اباد رلپوتک» كغجەزاي اکب كنس « قوب

 .ردکوي یخ ک اء لصفم یاس لا ا
 ییرکف ؛قوب تقو اینا « رادتقا ادتبا ؛ مرویمهژای یک كکيدهتسيا )
 همان ایده نوحما كوا ؟ مدیا باتا هلقف وقوا نایده یالارب نوع

 یهحنج هسقو ؟ ردییاسل یی و (مروتسیا كمسک هصیق یمرا
 .مداع ونوایهکرت اهاد هدمهسیا هدناتسدنه ردهنسربنب ؟ كسرو هلي وس
 ! شادرف مرهدیا اجر «زای هحرک | هدماح ینمب هکرت اکب هنقشع هلل

 «ندتحار « ندنکرح لکد ندغامد باتا نکلا ك مپ
 یعافدنا هلتسو .روسدیا تشن ندیشیهیلصاا «ندغارف « ندماو

 ندکع ! للاوا قاهتسخ دوخاب ؛ یلکد هوا ء ردففوتم کل

 .مدوییدوطوا هدفرطریردکمو مومفم یکشمهلشبا تحابقرب هرکوم
 قاب ! تدامس هب مهسرولو تعاس جوا هدنوک نوا قمی ی

 هسارغنوآ هبارو هدندوع .زکسروشوروکهتلا ؛شلک ینازس ه



 ۱۱۳۱ ال

۱ 1 

 هدا تابجتنم لصر ۱۳۹

 ندتیاعر هيه ؛دعاف كکيدتبا هیصوت هدهسیا روصق مشهمرو
 قلوا روذعمو وفعم هدکرظن كبس هلبصوصخ نیما ییدلک یرلیا

 یکع كرادایرف کیدتیا لاصیا ندروط تکلغ . رديا اضتقا

 قهرا وا یدس ۰ لدشمر دشک یآ چاق ر هدنس هدکم ر دتشنا اکب

 تاک« ثعاب کوب . شعا كفبلوا روصخ یی ندنسبرغآ زوک
 هلا لادتعا هدهلغشم هتلا ىح ربدت نلکمزال ندشجهلوا لاغتشا

 هدرتخبات یراباوج ٣و وکم یی ویا د رم هبلع متن رووا
 مکیدهتسیا کس نکل . زرولو وط روو روذعم هدوبتکنا

 .روسدنک هج وک كب قمامەزاي یک كکیدەتاو ,داتسلا هدرلتقو

 هد مکج هن هلکید زا رب هلا لیطحت ندهمالشاپ زونه ید یوتکوب قاب

 ! قیزاب . مکجهدیا لیمکت نامز هل ریلی میک
* 

» * 

 عورش هاوج : مروبلشاب هنپ هرکص نوک چوا نوا ماع هتشوا

 :. نوسلوا زوس ؛نوسادچ | لاحیسح هد ےددیا
 هجرد چاق رب كتفاطل ٌةبترح مکیدتبا فیرعت من روبط تكلم

 یسکناه كنهعنط مقاوم ًاتاذ . یدیا رورس دابآ هدنخرب هدنقوف

 ریوسعت كناربح ام هکر یلیب هنلوا فیصوت هلبقح ابو فیرعت هلیلاح
 مدیا لهسردبا ردق هل «تعنص دیدجم ! نوسالوا روصق هدنسماق

 هرردقت لکد هریوصت ینیادب كنردق زب . رومالوا نکی تعسط دلقت
 ۰ , ردت رهظم ر < صف رب هدوا هکنوح .رر وا لالوا ردتقم

 كنونف مملق هل من یک كکیدرتسوک هد بشت لزوک كنيدنالل وق
 لبناف رع نوخ دارسکش مکرم هن ؛ شما تبنت هدنک اردا كاخ

 « رای نایب هدیناهت :دکنزح ییدجنرپ كوب ! شلدیا هیبرت



 ۱۳۵ هيدا تابجتلم لیمسر

 ۱ در0 تا ف هد 4

 ! یدرمت هناکب وا یدلوب

 » زا کت نکف رظن »

 ! یورو كلر هحنلوا یدنوط سا

 ! یورف رس هیاصح نوسروک

 6 نات یازس لکد یالطا

 اج یازج ردو هدمدنع

 < ریش هدیا و تولیدی ناخ

 ! ریهاشم تشهد هلوا ما

 « هللا باتع' هر » 1

 « قح شملیا ردقم هک لوک ل
 ! قحام هتشا كدل وا کف وشعم

 ۲۳ نالملم هدکراف ےس 9

 ! ناطلس وا ردیا لسم هنوز"

 « رادر هدلوا هدنس وق هل رواسب

 اراد ریتم تیا ندز یزدنکسا

 هکب مرک | هداز ار یدک ا قعادبع

 ۱۸۸۵ وا نرشت ۱ ۱ تکلع لشب

 مرنعو زا نع ردارب
 همانت وخا کیا هل راح رات ۱۳۰۵ هنس سوتسعا ۱۰ و زوم ۳۰

 ی راباوج ردق هرات ید زاب هدیرافوب وش كرانوب , مدل یدنسلد



 هيدا تاپ ځم ی. ۱۳۹

 : یعاقسا وش میلآ ن

 رادناهج لوا لوا ندهمنا جف
 ! تبا ناهج كرت نس

 4 رروا »

 رص وس

 ! رادغ 3

 « رشود » 5

 ا
 ۴ ب

 « قرهروا اهدرب توکح ندهراب ی رجنخ وه

 ! صوص « ینعل نطووند « صوص

XX۱ دص وس  

۸1 1 ۹1 ۰ 

 ربشا
 « قرهروا اهد رب »

 ! صوص هدلوا وحم

 ) یر ی
 < هللا سیسن »

 رس
 ! هاه . , هاه . . ! یدلوا

 «۱گوص ندهمنیف س نیکربچ »



 ۳ هيدا تابجتنم ییمسر 7 ۱

 ؟ هادوحس « كتعاط یمهناطش

 1 تط یشو هدنسداقوث « برای

 ؟ تنعلو رده لیدی اسا

 + هداق كر قچهلاق چیه

 ؛هدانب قرا وا او

 « درک هنرلهدار ههر دلج »

 < لئاز یساهشا هسد نوسل وا

 ! لئازر توعد هدهعا « قاب

 « قاتشم هوحم هایو یمسوما
 ؟ قاتلاق وب رده ‹ نداق و ردم

 « تقلخ و نالوا لالح یمادعا

 ؟ تققح اکب ردمهررشمه
 ! برقع حور هدد ناسا
 ؟ نراپ هدکتردقو یمعقاو

 ‹ ناظلش هدنه وا کن همش

 ! ناطش هدا كبيس اک |

 ؟ رلاعدا وا یدلا یممزال ۱

 ؟ رلاعدب وا هنطو « هقلخ ۱

 « كرهدبا بئاغ یدنک نوتپسو »

 مر < تک نالوا همرانمشد

 کنن نوا ناز و

 » 3 هنکو ا 3 رول وا قحعهحاق و صوس «

BLN؛ بلا یلم و يلا  



۱۳۴ 

N ۱۶ ۶ ۸ا تلف #۲  
N ۱1  

 ۲ هيدا تابضقتم لهشر

 « درج هسد زکشا برح

 دز مدیا هوا ینفیلکن

 ربشا

 « یرهنرآ یادش هکدنک »

 ؟ ممصم نوکود كد هسا وا حلص

 1 ما نان Ù کو هتشرا

 < تعبأ وا قجهلوا ند

 ؟ تبلت طرش یمهبادعا

 ۰ عیلصت و كعد یالود ندا

 ؟ عینشآو نعط وب هنطو « هقلخ

 « نار و كعد یالود ندا

 ؟ناربس منع یرغوط هردنکسا
 ۲ هلآ حال لس »

 : ریشس هلبا اک ىوش

 ! يشم يملا مرویلکی نب
 « لئاب همصح هلملما قلوا

 ! لئاق یلکوک هیادف کلم « قاب

 ! نادنز هدمزوک روبلوا نارود

 ؟ نادجو یکدمریو کون « برا
 » نانک برق «

 « داراب یرهش تک هديا رضس

 ! كرايد كتس كجهدک ندلا

 ۱ ۱ ! كدوجو كنس قجهلوا دابر

 « ریشالقای ربشا « ریلیکچ ورصوس»



۳ 5 2 

 ۱۳۱ با تار

 « تراسا بولوا برص هب اد سه

 ؛ تراقح كس هسلدا هاوسا
۱ ۱ 8 

 ¢ ناز وس هصالخح تولیدیا رمش

 نازار كاشا هدنآ یتس مهسدوک |
 اش هشن یلاحوا هلقل وب

 ! اشا مدیا ردپا وفم

 را
 ! تيجو تعر هردنکسا

 ؟ تسلو عروب یماکب ! نوعلم
 » ردا تاوص «

 رص وس

 » نالا زار «

 و مقشم رو تاعر

 ا راو مقافا هدهم4۶۱ برج

 زیسا

 5 ؟ لدیاص یمررک یا هر مش نسب

 ؟ هلدیباص یمرریا نیش کی هسوک

 و

 « لئاح یدقو « یدسهلبد وص وس

 < لئا یدرولوا 4 دا

 ؛ زااح یديهروک رک | ییاغوغ
 ۰, ی يدرولوا يتجوز



۱۳۰ 

 « نوزحمو بیرغ ردقە ماسک

 ! رادکا هل « ریلاق للع هدنب

 « لئام هدبولوا همتفلا اي

TIE ۰ ۱۷ EG eپز 9  

 ' هيدا تاب ڈانم 0

 رس وس

 / نو زفا هسر ولوا ردق هب مدرد

 رادید ضرع هحمدیا ردنکسا

 سنحهسل وا ۵ ۵ مرگ 0 كلا

 ! سپ م_رهظم هنیرادید

 تلوص قفر اکوا هلقلوا

 ! تلالد مرايا کت ات

 ربشا

 « روت نازرل »

 رچنخ طض هد م هدیا مک « صوص

 ! رحینم هاف رولوروک كايۋر

 رس وس
 ها رارصاو مغر «

 « نوریو نورد گرهقای یرهش
 « نورقم هکاخ هسلوا یرلوراب
 « نارو هدبونلیا یرلدعم

 5 نارب قوس هسا ی کتب

 تراغ هدتودنا به یلاوما

 <« تر ربج ه-تپا هکدالوا



 1 یاق 

 ! شمراو هنتف هدرهرا ! قاب « قاب
4 

 « ارهح »

 نر ی

 ) هلا مغرب «

 ۰ کا

 شا

 ۲ ناما

 2 سا وس

 ۱ رکنا مزالب

 ری

 )و

 تار + ین

 راس ۱
 4 نغلیح «

 Rl زسادح شماملاق ربع یاو

 « راقأب هلتشهد ؛ رروط «

۹ 



 ر هس ۹ ۱۳۸

 MRE نامشپ ن ؟ نام 9
 رح یدرر و 0

1 

 ۳ مشبلاق قحا

 :-اق نک ردیک ور
 ال

 ۳ و ۳ زال ی

 زا ثكنس هنطو یمراو . كموزا ام 7

۳ 

  « Eدارهاکح «

 وزرا كموزرآ .

  | 1هدالهس  1 ۱ 0نامرف

 نه ا

 کک  aءو
 وب ی  3 ۱ 7هدلوب و 3

  Eو توف  ۰ 0تاقوا ت «

 و .

  » 1و. > رولوا كح رر ا «

 « مگ  3 ۱هليا فیقوت «

 كدید یگراپ 9

 1 و سو س

 راوه ! توا



 ۱۳۷ هيدا تاپجتن» یی.عر

 « لف افتقا « روک « لکد ه.ریو ناح

 ! لیقرب کلب هقاخوا نب مم ریو
 ؟ رکا هحئدبا یت هقلخ نس
 ؟ مار نب هب ودع راقحهب مهسل وا

 تلاخد نواب

 ؟ تلالد هنمزع هلو مهستی
 ! رر هتشيا تجاح« هماما

 ۱ رک هک ملی نوحا ناما

 ۲ الصا مالوا کی رش هدکبرح

 ! مرابا نطو كرت

 رشا *

 . العا كب

 « هرکص ندکدژوس قوجرب وص وس »

 , رب كفیدصاب هلکزوسو ررټس

 . ربخا ندکمهنکبح ی كدرط

 : ارز هدا « ندز ار وط قبحب

 . ارخا كسلکد هدکلوا نس

 « كداتسا هسراو هشهادعآ

 : كدانع نوکوا رونکوت کلب

 « هدرق « هدغاط « هدقلابق زک ء راو

 , ادربقاف « رک « هروقوچر, شود



 هيدا تابختبم لر ۱۳۹

 روشا

 4 بضغ رابتخا يب ۰ 5

 ! عطاس فیس وش رویلوا نازرا

 - ! عطاق باوج رربو وا یدمیش

 ( نیابم هزب نوروک كسنس
 E هدزلآ یدمقح چسه

 لوح بوبهعا ینس همصخ
 ! لوا ندنا نب مروروا تاذلاب

 و یا مت

 ٤ لا دن هز »

 ؛ یضارا ةياقو یدوصقم

 ! یضار هادف ینسهربشم#

 ! دادما هودع روسدیا ف

 / ! دادم هلکنو رولوا موش

 ؟ تیجو تربع یموب هحْی

 تس صولخ ردس هلب وب اپ

 ۲ هرادم هلوحوک كلا نکیا جاتحم

 ! هرادا شوخ ه « ناسل هناهاش

 | < لایلا حرفم یش ییدروک یه
 ؛ لاقاو هاج نیرف هلیو قوب
 تشحو لاج نمر, هسلوا

 ۽ تشهد يدرديا شحم اکب كلوا



 0 2 4م دا تاہم ییمسر

 رکسع و هلرفس هلویرپ

 ! رکی ربغ هچ ینیدلوا ض

 . ندکتیح قجهلوا داش میک

 3 ندکتعر ثامن هز:تاعف

 ی
 « هناعنسا مهدشا نوک یناهیه
 .هناعا رو لیا اک تلم

 دادر هسردیا تباط وا یدمش

 . دادما نب مهمتنا هکی مشال

Be o 

 ءراكادف نوجمأ نطو ءدكلاساوا
 . .راکنا رايا یمانوا یدالوا
 « قلوا روا هقلخوا ردشو ك

 , ۱ قحا یپه هک زریلیب ارز

 ؟ نمشد یلموپ رولواه شلآ
 . نمأم یدرولوا فرا هقشبرب

 : « هیارطضا هسشود هلو تام

 ؟ هارخ نظو راقح هب شلوا

 ؟ تلم هلنطو هر مزال

 ؛۱ تلوذو رتي ٤ مهلوا راو زا ۰



۱4 

 « كمربتک للخ هقلناستا .

 وره وس

 « نایفط هسردپا نوخ بالبس
 « نایرک هسرواوا سوفن هج رلکیب
 « نارجه هسررپک هبهناع كن

 . نارکش یاج یمرولوا وب ٌهحنس

 شفا
 « فارطا نکرینهنکیچ هليا مصخاب
 2 « فارسا هد بود | هلو ناحر

 , « فالتا كلهسردیا یزمسوماب

 ,۰ فالخا یمرروک ان ناياش

 ورموس ۱

 ... نازرد ینوخوا بودیا یعزناح

 ربشا
 ... نازیرک نب هدبولوا یمقال

 ورموس

 ربشآ

 . كمربت بو هنکح یتبثح

 ووم وتپ

 « باصم توعد هيد ترش

 . بئاص یأر نیرق یموسلوا



 ۲ ر 4 هيدا تابجتثم 1 ۱۳۳

 ےک ی

 جاتح ایردیا هداک | نابصع 6

 ریشآ ۱

 ر یراو هدهعا حلص ؟ تافاکم

 د

 كسزو یهو هدهعا تب ؟ تافآ كسز

 ج 7 7

 ربشا
 د یرونولوا رمعت *

 ورموس :

 ملقا هلیوب یرلیدبا نارو . ملقا لب

 ربشا
 3 یاش نالوا مولطم . ترهش یاف

 و هک ات روصو مهطسا دی

 « نادنخ » ا

 3 >هبلوا ماب بد قجهلوا ماب ماع هدبولبد ق بلا هد

۳ 
 اد

E 2ینرونولوا لر" منه  



1 ۳ e ۲ 04سک ۷ 7 ۳ 2 ۰ ۱ ۹ ٩ 

  frهيدا تابذششم یلمسر

 8 . نکمو زاح نمهروک نادم
 3 . « هصالخ نامز هدهسمرو لوب
 ا هصالخ ناما باط ما

 « ررو هلدح +

E a 
 « هناغ,م »

 ؟ بقلتو ردە كرەسد نادم

 ؟ بیقعت لها یلکد یجوچ چوا
 شا

 تغر یدسما ید رلئا

 ! تلا مدردک همشابرب نب

 وص وس

 ؟ مدقا ندنمد نوجا ه كلوا

 ۱ مدآ هاهج رباک هرکرت

 ربا

 رتخادب لوا هسریلک هرکرب
 ؟ رتسیا كمتک یقرهلوا یاوّسر

 وی وس

 حودقم هحنل وا تافو هاتقو
ERI؟ حودم یم رردلوا  

E E 
 ! جاتنا یبارتغا ردیا میلست



 ۱۳۱ هیدا تایذتنم لمسر

 < ندتمواقم كهسا و

 رد ر اس ی اب

 < یملط مالع رول وا سک یه

 « یملظ مالظ ریلاغوج ندنا

 تعاض) و ردتقم لوا

 ! تعاطا نیا هنفاللخ

 « چیه اجر
 ؟ چیه احیا یعردیا هبادعا

 « مزابتما نکراو هدهعا صا

 ؟ ماین نوکوب رولوا یملاق
 رباز هللا شوحو هسرپ لاص
 ! یشا رب شراقر کا نمرو

 . نادم هموجم رز ےروط رضاح
 ! نادم هتشبا هسک هلک نوسلک

 ‹ ەدلىج عرار هدهم ر وا جوم

 ! هدلب ث كعد هخد روا

OEرسم هدهسل وا  > 

 رسارس یراید هسا طض

fالصا هصشر اکب  »› 

 . الابود رولوا ثرش کلب

 نادلب كر هددوشوکود ارز

 . نادقف هحالس فرش رو

 نکل یناجتلا ندهعیا برح



۱ ۲ #۷ 
۳ 5 ۲ n ۳ 

  "۳ ۵ر ات 1 ۱
E 

 هی دا تابدتتم لنمو

 , ی وا 7

 ,| داع ؟ تیا نا ۱

 ۱ شنا ۳ 8 دم

7 
 دالوا

 رب کد یلخ

 رصا ها ل 0:

E ۱نر ۰ ؟ تنسل ی  SRE 

 : هقلخ ها ا ؛ مالآ 1 ی

 < تاج ا 9 2
 ۰ دو 1 ۱ ۱
 ی ا نوحما خزود ۳

 رب اروم م
 اکد

 ا باقم رهرب هب و

 روس ۱
 ا اب

 3 اح ودع « 3 رول هجم

 لا رداحتلا 2

 « رالراپ هربندرب 2
۱ 3 ۰ ۰ 

 یلابخ روسلک ده «

 م ی

 رکفو نا )دهم

 وا هنیرلانفا 6 زا جو ا

 یعورق رس رالاظ



 ۱۹ هییدا تابش لشو

 هسقو ؟ ىم الاي كەسيا زحامز

 ؟ هسقوج ییعم هزر یلذرپ
 « یلخ الاست <« دیک, هفت

 «یقلخ اک ارت « اروم ءاینودک ام

 راتات و كرت و سرفو یروئآ

 . . راتفرک هنیرهف دی شلوا
 تمکح لها و موج بابرا

 : نهد زاببآ نایت و

 ردنلفو رک كلم ‹ یروح

 ! ردژاو ولدو لف هد یللخرب

 ‹« تفارشو تناهک باحا

 « تفارظو تحاص بابرا

 < ناهر « هنجا « كولمو مانصا

 « نابرق هدنلو ارعش « ناعحش

 ! هدتعر ناهجود قلخ

 ! هدنتیعم روک یرشحم تک
 ‹ كلام یدلوا هدنس هلپا دنه مه

 . كلام مزب كعد هدنجوآ

 تردقو زجمو نکیا هدیادم

 ٩ ترصن هدفرط مر رک

 ؛ لئاه توم : هحش هدکمنع

 ! لئاق هلعف و نام | هلوا « لک
 6 تأرج هراحا لکد قبال



 ر هيدا تابختام مس ۱۸

 ۱ 7 و ندیا 3 ۳ ِ ضب ۳۹ ِ

 ۱ راز « هیاسل یزوسو ۳

 اهطظا ها هدالهسا زسل رغ ؛ و : : ۱ ۱

 ربشآ ۱
 ر یشراق هل ددر ار

 کم ز سع ی ردیا هک

 کاله نالوا ردلاغ . تلاط

bEراغ ههاش یعرولوا نوک شا ؟ بلاق  

 € روپم» 9۳: 3 13

 9۳ یک ردارب 17 ! ؟ ثخ

 هر وط یعهدن 28

 ےل بجوم ها رب ک
 2 كا ردکرب هک

 یرونولوا بیوصت ؟ (ازتعا 8 و

E ۱۱  
 ۳ 7 ههاش وا مشن دارفا

 زوسوب « مديد یلئوف



 هی دا تامجانم لمسر

 2 قسم

 ! راوشد راز راک هو « براي

 رس

 ! راو معزع هدهسیا راوشد

 وص وس

 ! لومأم هسا وا یراب هدنافر

 را

 ؟ لو سم ردو هد

 رس

 « ردار « کلاغ وش مر

 ! ردقم سا هردنکسا

 اوت بلاقوا « زجاع نس

 . افا هدشوزوا رب یز رايا

 تع زه نکیا ناش صا ر

 ؟ تعا وسد ۾ 1 نطو » ىد

 : رارکتب مرایوس یک شادرق
 ! رارمها هما هدر فس یادوس

11۷ 



۱۹ 
 ه 5

 هیدا ثابسعتم لمعر

 هچراپ رب ندرمشا

 فلا الصف

 « هط وا رب هدیرادمکح یارمس هدربمشک د

 و صوس

 ؟ كردم یکدلوا یناجما

 رص وس

 « رشا * تالک | نوسلوا نوح | هللا

 ؟ ر.رفس نوکوب نوجا « رکسع

 ۱ . ربشا
 ۾ با هرزوا كود هراممشد

7 

 رص وس

 ؟ رار كسنکجهدک هد نس

 ربشا

 ؟ ریه . يعنههتسبا مرا رکسع



 110 هيدا تاپختنم لار

 تسایس عم رب

 ندنراقفا ناب

 ردینمّوم حاورا

 ندکشترت یالاب

 یلاعم كکيدرتسوک
 ۴ ومت زارا

 ىدشملا كم نعره
 هدک هصاب یدیهاط

 كهك هدحس یدر رت

 ندنمز ریلک الاح

 نحاټج اکس یدحا

 شوغارد ی آ ىدا

 كفصو مظعرجا

 نیروصق و هليا وُمع
 ها رعاش 1

 زمنس هدر قل رعآ

 « ناسح هلوقع كدلو

 , كرامراب یازجحا

 ‹ لعاشم ردق محا

 . كرانم ردیا روس

 لسلسم ردمایها

 . كراضتحا نیلاب

 « قح تيا ریسفت
 « اپ راح یرات آ

 «یاس نببج نس هخدلوا
 « راز راز ربیکت
 « تردمرس ناباح

 ! راس اهج ناناح

 ! ماش یا ملکوک هدندق

 , كراك لوا نس

 ردکر ک راماهلا
 , راک ناقبج هشرع

encama 9۳ ™ o <| 



 اش

 هږدا تاب #ټنم لمسر ۱۹4

 تراز یحاف هبرت

 كل هد دیت که

 هسلسد رد هتساش

 هشنهش لوا هک كنس
 ردکششخم راصما ۱

Cer3 ی  
 حلم په یدرکشل
 بغ هدر وا یضام

 مظم هار وا لا

 كما یدیا دیحوت
 هدروغوالوا یدشلرب
 شی وق هاد تس

 راکب کتب شروط

۲ 4 

 كرادماق ما

 . كرام كس مع

 هيج تما وب
 + كراکداپ راحما

 9۹ هاك نس

 . كراش يب عابا

 4 كروضح ءداشک |

 , كراذک دام آ
 ؟ یعابا هلبا ماللسا

 + كرادتفا هلکملع

 ¢ مالاسا عاطم ثكهاح

 ! كرادهر موقرت

 ی
 ؛ كرادوب نالوا عونصم
 ! تجر شرع باوا

 ! كرايد ككيدتبا حق
 ! یلایم رب یا

 ! گراد ات ت كاب

 ¢ ف نیلیا اف یا

 , كر وکر زب دچ



1 
 ۱ ۱۳۴ 1 هيدا تابخنم یس رد ۰

 هاسنا . زا لمح تیاسنا هنسمتک بولوا مواظمو مورح ندشیه

 هلیاتاناوبح ماطر كل هعطق لزوک ر هلو هسیا راتلود نالوا مداخ

 راوناح وا . زالوا یضار هدتفو رب جچسه هی لطعم و نوکسم

 ِ هول هت وخ! نک وف هر یاس فلج ربم زا و

 .! یدروتوک یسهاس برع رب ینسهلک كنوا ! شم اک اهردزا

 « هل رظن فطع هرو برق هر 2 «

 . جاقریلیبا مک ؟ ردنافوط یکناه كلاعب را ریلی ا

 بودیا نایرج یرب ندرارصع هجو . جو كس

 ؟یم دک بولک اهد را کر رانش كءیدقارب نوروآ ۵ مقر اس 1

 یرکدنووک هنب نکدربع هليا هناهاشداب قاوذا قاط رب ! 71

 « نارادمکح هجرلکسب شمل واوا یرلترهش و مان هبروم كنامز
 كهسردک ردق هرطاسا رود ات  هراشاق هلیراهوبحم هليراهکنلم

 رلافص هدکتسوا كس هرهش راست هراحاسم هلب رایرب « هلن رلهملا

 یم كلاقا رم نالوا یرلهربسم هک راشمهملس چه !راشما راتهافس

 برع رب نوک رب هکر اشمهملیب چه . ردمدع یایرد هدیصنم یک
 هنن طقف ؛ ردا هطاحا یلحاوس راد وا بولک هلسودرا ی راد رس

 یتمکح كلوب یلقع نوجکیدروک ینفجهمهبای لئاح دس رب هننایرج
 . رالک | لاحرد یغیدلوا زجاع ردق هل . زما هطاعما

 ر ۰ رولوا روب هریقح ین « هدر یتجهلوا رورسمو رورغم
 هرجو هتشیا ۰ . رالسشاب هغمالغا هبا دکن نزح تا ها
 هرومعم بذاک یایض نالوا لصاح ندنسهتم یاضعا كنبرلماشتحا

 و < رور ا ناناپ كوئوس « لوئوس وش كني راتطلس
 ا هاتسرف رب هاو کار قسم وف هدس ورد یرهش هلطلط هاب | لاح



 ناو هيدا تابختم لمسر ح ۱!

 وب هجوق هتشيا . كسرویبدیا ریوصآ ینسبنآ كقیردور هلاع هدنس
 .. ۱ روسرود نون الراو هدنل |[ كنغايا یلاقتسا ل كتام

 هدول ؛یدلحا ارح هقشر هلاقارم ندبا نایرج هدنلخاد هتشبا

 چیه نس ربارب هلکنوب ! یدلبجآ هلیا بالقنا كکیدربتک كنس اضح
 ! كسحبه درج ؛ دایز نن كسلکد یش رب

 هلروط لیدېت

 ¢ مهسقح هاب روغ ۱ هسلک رو زار هداکب مد ؟ رولوا هن

 ,زسرادتفا ردف « زجاع ردفه بوشود هرب ندر هرکو ص هدمهسقج
 ! وفوا ؛ دايز ن وقوا . ! مهسنرکوا اهد هرکرب یضیدلوا قولخم ر

 نیا وقوا : ردتشذکر س كتخم دب زادمکح رب یربیه كرارسفا وش
 . ۰ ۱ یسهلوک ربل

 هرکوص زارب

 تک هدنسهعبت هک رظ ردقوا ؛ شا لظ هقلخ قیردور

 ؛شلاهارکتسا ندنسلح القعو لضافا شمالاق وزرا هقشاب ندماقتنا
 هدنجما رانهادم یدنک « هدشلا رللها ان نشا هکهارکتسا هجردوا
 هتسخر 6 شم ل شک وشود یهعم وا هب 3 هعد هن . شلاق

 . ندنرلیارس یدنک هدرب نداسیلک هلسبحم یسهنبا كلرهش .قوب هاخ
 . ۱ رلهداچ شلوا موکح هلیماظ په نانا هدراسبح وا . ترابع
 هيا هدرا سیلک ! یرانمشد كنناح به ندیا تمدخ هدرایارسوا

  سیدقت یمانوا ! شمریدتنا سیدقت ینمان یدنک « لدب هدوصم رکذ

 «ردناناوحیروسرب دوخایو « الهج مقاطرب رانال  هلاق یتح لکد راندیا
 هدنلا ماظ 3 ی هبناسنا تعم رب کشم هم وشود چه قیردور



 ۱۱ " هیبدا تاپختنم لمسر 1

 هچراب ر ندقراط

 -- زکلای دايز نب قراط ب

 نوت ! قراط « كسهدنحما یراهنیزخ كننا راد گیت نا

 ندهروس ا نس . ! هفرط ه كتعنع ؟؟كسشمروط هدهر بولک

 نیدای « كسشمروط هدهلطماط پولک

 رار هکنو ! رلکحهد اف رب اکس

 یارو ؛ كدقىح ندهولوفر نس

 ۳۳ 9 ه را ید كاسهدنسهس زخ

 لراب لراب هدنک وا كنو

 kq ماط رب ! رە رلش ناناپ

 شلوا نوکنرس ٠ كنيضام نار
 هاپ دماح قلیادیع تطل هات رز نشو ا یل

 ندا صضخشآ یرالارف وا ! ردرخسم هاکحات 7 هط وا و هلس هسلوا

 ترکی« ناهرب نشب یمرکی هنلاک كنبراذتفا ! کھ ت
 هر نکلا نس٤ بلا رادرس یادیارب کتو ..۱ دا

 راثآ + هللا لاتما هنارادمکع نالوا ناحا كراجات ۰۰! كسراد
 كنامز 4 یتزج ارش « یتردق تالالطاوذ . را و

 .راشمتکب ولک قره ا ماقتنا ندنراریرب به . راشمهنوشود القنا _
 هود . كدلوا كلام هنئورت هسزخ .درک هتتنطلس یارب كرلنا نس

 ىدا یلابقتسا هلراز [ اکس قدردور . لدتا بفك خدا یپآ



۱ 

TO Îك نت تم ی ی ات  
 ا ۱ ۷۱ ۱ ۱ 1 ۱
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 هیدا تابذتللم لمصر

 1 ناقد احرت ¢ بیدا ًابطت

TES1 نافکت هنس هج ردیا  

 - ! كد - لوا نس اش نب - انداع

 ! كما رب شوب تیک ماف طقف

 « یار. یورک ردقوب
 , رک هک نس ۰ ۱ مفج هیاشب

 , , ! كح ابر د هداللصم مار هاش

NIE 
 كح هرو لصفر, هلیوش هثحو :

 » قرهروا هلس ر «

 ی هاب وب بیدأت ] لآ

 « هلا حالم لش ه- مار

 ! لیکج ندکوا اب « كج غبن
 « نکردک » رفیضغ

 « تیا راثن وص زوب « لک همتخنا
 ؛ تیا ران ذخا رکوص هاجیلقوا اپ



 ۱۰۹ هيدا تابختنم يلحس ر

 مار
4 

 رفنصغ

 !كتماقا

 . كتمالسو دازآ تاس مدام

 مارچ
 ؟ لدجو ثحم مزال هب «مرهدیا در

 ء لدب همدازآ هلکلا كس

  لجیمضمو راز هدیراسا اخ

 ! لحم مهسربک هدنلا رانمشد

 « یقرهعراص » رفنضعغ

 ۱ عازم مردود بارم سم
 وا قىح نديم

 مار
 . مارا هدوهس

 ۲ وک نامت ىلصا دصقم

 ؛ تم وصخ ضرع هناتسود كکيدتا

 هبفام عم . . ردمپمفرت كمام

 1 هفرآ هدنکشود تحار طاب

 ٤ بارظضا لام ءدظفل تعار
 ! بارهز مده هلحدق ىلساملا

 < توعد هافنم كرەبد تفاض

 ۲ تا نیمأت هدهاکتسایس



 تا بد اس
 ۱ هيدا تابختنم یر

۱ IR 
۱ 

 ما ره
 ۰ اه هدما و

 تذع وا لباقس هاما کن وح
 « تدحو ناحیه ثروم قوحاهد

 ترف لسور یوق اهد

 « ترتف جتنم هجنس رتب اهد
 ؛ رولوا لیم بجوم هح قوج اهد

 . رولوب هج رب شهدم یلصاح
 ؟ لالم ثروع كمتک هلمکتسیا

 ! لالتخا ثعاب كمك هلکربج
 « تحار نامت مام هکمادام

 ! تحاس ضرع هل تیا ین مکحه

 قرفتسم یمارهب هم بادرک
 .« قرهلوا سکعرب شبا نکرتسیا كمروک

 ماكنا تع نعوا هک لس

 ! ماک ان یتس «زدیا بابماک ی[

 ! رضم اهد هحنس



 ۱۰۷ 9 هبدا تابجژنم لدسر

 مار
 ۱ یدلک یتقو رایدا اکس ذ وخاپ

a 

 ۱ ندنارمکح ثطاحم کن وشود

 | مارهم

 . ردنارک ایک ! رازوس یرغوط

 . ردیا باجما قیدصت یازادمکح

 مار
 . ردیا باح ندقبدصت ینو لقاع

 ۰۰ به

 ؟ دانع فخ هنو یشراق ههاشر

 مار
 ؟ دانتسا بیرغ هنو هکفلهاش

 ! تراسج هەو هکو لم

 ماره
 ! تراقح ردق هو ههزح

 « هلتنوکسو مضه » رفنضع

 ؛ تکی « لکد كمروس ینس متارم
 ! تیک هکر ابتخا نوا مرطاخ
 ؟ ممصم منع ۰ نوسلویود مما

 , نوسشیب شلوا هلکبلط



 ا

 0 راود مد هدیمسآ ۳ كلام

 ن
 ! كحهدیا رود متاوکس هد

 مار 2
 ۱ كاحسمهد دیش : مدشع د ناسرداق

ei’ 

 ! مرهدیا صا كەسردیا در یماحر

 ماره
 ۰ ! مرهدک هلبا ربج ٩ ممتک هلیا ما

 ۰۰ ی

 ! ردیا باجم| روز هسزامارای فیلکت

 مارهب
 ۹ نا هسا صا یملتق تلم

 ئاضف یاضتقم هکوبلاح
 ! زعا زوج یتسبات اکس

 ! ردک كناح كهسزمتک

 مار
 ! رزم ماش

e 

 ! یداک یٹٹو رابجا هکرولوا كد "



 ۱.۰ هيدا تابختنم ییمسر

 مار
 س. مذا كسنج هدهسکام كناونع

 « ناسکی هلسکره هدقلناسنا سکه
 نانا رادمکح «هسرادبکح ناسا

 نکل ؛ رولوا زژرف "ةبنرم
 : نکم ريغ تواه هح امسح

 . ريقح نب « ردتقم نس ةبنیم

 . ریقف نس «رادمکح نب ةلضف
 . رفنضع هاش نس « مار هدازهش لب

 . رفظم ًالضف نب « بلاغ ًانس نس
 ۰ روجأم ندکغیدلوا بلغتم نس

 . روحهم نوجا وا تردق ی نب

 . . ردق اکس « شما مکح اضق اکب

 .! ردقم ردقو زر هتشا

 فرق

 < رد قاف ۳4 ہدش يه هک ع وبتم

 . ردهال هساوا زب نع اهد یناح

 مارهم
 . مهتسیا رارکت « یمزوش مدهلیوس

e 

 مهتسلا رارصا هج ردو هدنب .

 ! راو مردف کما ینن ینس هکل یب



 هيدا تابختنم لمسر

 رضاح هدداسف هف داوا رضاح نس

 ۰ رضم هلدوح و هود هک كد

 اما ردک "یداب كتوسغ

 . ءامد ڭكفس بجوم هدالروفح

 . شیاشحم هناهاشداب كا هقلخ

 ۱ تا نمأت هدتکلعر

 ۱ لرهک ندتحصن هاتهح وا

 . كرك ك ەستك بوقىج ندمهاکتخحم

 مار
 « لباقم هقلخ « شناس | نامت

 لباق هدهلکهمتک كنس ندارو ۱

 رفس فلکت اکب بویمتکن س
 ؟ ! رفنضع هاش روسدبا باجا ندهب

 ‹ راو تطلس هدرفنضغ هاش هکنوح

 ! راو تنکسم هسیا هدمارهم زجاع

 ۰ لکد لکشم یقمغوق یزجاع هکنوج

 با کت ها قلا نتعط

 ! ثاسرابتخ هکنوچ ! متحدب هکنوج

 ! كسزاياص نود ندکسف ی هکنوح

 ؟ یملک د هل وا

 ! مدقآ ندس مس



 هيدا تابخشنم لصر

 مار
 1 هادع ادلا لس

 . لدنادلا قاق سد
 ۵۵ ی ت# ۲

 ! تیاه :

 ۰ تیرفظمر هدول .. اي مدلاق

 مارهم

 9 ۰و, ۶ 2

 , 1 نوسل 3

 مار

 ! كدلاق هدیوالباص هنلکوک كقلخ
 كدلا هنتلا رلقاإيا ک انا

 9 كدقرح ەدكدرەتاب یطو

E e 

۳ 

۳ 
 ۰ رتسوک یزوب راکنا لمروک یداه

 ۱ « هلتاکم » رفنضغ

 انغتسا ییدتیا باحا كکلقع

 . اشسم قلوا كعد تمدخ اکب

 تلخ 1 کن 3 هذ 7 هدیرد



 « بوضع » رفضغ

 ..1 یاص یمأطخ نک ای ! ماره
 ؟ یاص یماآ تمشخ تاذ دوخاب

 » "تر 1 ماره

 ودع هدنسه راح دنه 3

a a۱ ویزا 2  
 « هلیناکرا هلمجاب دنه لاج

 هایناکس كنيارس ییارس
 ! یدورو ردق هکهاکتحمات

 ! یدورو تشهدو فوخ یرلاسد

 .E ناوجو رس هدنلو نطو ظفح

 « ناوسنو روک ذ «ناوتانو یوق
 .. یدتک بولیراص هحالس راسکیه
 ! یدتبا لزازت یساسا كتلود

 یرلکسک كنمدادجا کلب
 ! یر مهسلد ردشلک هتکرح

 ! كدروط یک یشاط رام هنی نس
 ! كدروطوا بوقح هنشعن كتلم

 الح كرهدیا نط e ین

 ..! الصم « لکد ریرس كخيدالصاب وش

 ! دعادلسق ؛ ىدنلق كزامن

 هه« شیدنادلا ی



 ۱.۱ هيدا تابجتنم یلمسر

 « تلخ نادلک هلراسلباک ىب

 ! دالوا نیع ؟ یدیا ه هدمرظن

 < دالب لها هدیدمش هلتهح وا

 « ردنا تیاعر « شملس ردب ی

 ! ردیا تیاکش « كسروسدیا طظ نیت

 ء ردعآ اعا ەدە « مه وشآ هن

 « ردغآ ارجا باس هلوق

 ! رورسم ردق هاش ندلوبق وا ملکوک

 ! رورغم هما رخف كب هللا لوق وا

 : لو تغ هسا تلف وب

 3 ارم

 لکد رکنم مرهتسیا یتنطلس

 مولع یاضتقم قحا

 ما لوبق ینهلا ارج یہا

 ىلقح رتسیا نوسلتوط زمسقح رتسپا
 یقع همارم ینطلس جوش

 اءفاو لوا ندنتفو لولح

 اعدا هل رردتا وزرا هن

 درحم لقعوا هقلخ هک راو وش

 |! در ینس رویدتبا بلط ی
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 قند یالع 2 یاصتا ربا

» 
 تدشو رج كکيدتا او

  Ufكالاطع هدءرادا <

 « كتلادع ناصق وشراق هقلخ
 EE ین تا
 ! تاع كالهمرب یرب یه كراوب
 قلطم دوش هعاسا ندعوبتم
 E نابلوا بحاص هولق ."قلحم هبولف طبض ادتبا

 رادتقا ی هنب هسلوا ریکناهج
 : ندمتیلم هب ردد د هن
 اا رخفم نوما تلمو مناحوتف . ندمتلها یتتعر كمومع
 6 هده رصاحم كوس ۳ مدقا نو

HFهدد رص ییدزا ینطو  › 

 « بقاعتم یعفادت هبارپس بقرتم همیلست یخ یاپ
 ر و رحم كلام « رداقو یو
 ۰ راز هامغب دل وا یلغوا هاش

 مکیدنیا ترهش یالعا هلطض « مکیدنیک ًاداقنا هیەعبت
 قلخ نادلب و كلام ردقوا



 هيدا تابجتنم ییسیر

 : هحراپرب ند رتسپ

 لصف ېجنکیا
 » هدارګ نیلج ادص «

 ااو یچ ر ۱

 « ماربم هدازهش ؛ رشنضغ هاش »

 < هلروم» - رقنضع ۾
 یساضر مدع هماش كقلخ

 ! یساضتقا كك وشت كبس به

 1 تأطخ یرلکدروک هدلاعفا

 « تاس یرلکدلپ ندمهرادا
 6 باطع بحاص توص لها

 ء ایاطخ دانا مرادمکحر

 « تأرج هنلیدبت . مایق هنملخ
 ته قافلا هسالجا ینم

 :. ردیا تاشن ندکداسفا كنس به

 ؛ ردیا تأرج مک هملخ ی هسقوپ

 ها ۴ زا ی 0 0 ی ی و و و ان

 مار

 ححصت جات ىنظ قیوشت جا
 ردق ناحجر تلع هک لس قوش

 : ردغ كکيدتا اکب هدصا لوا

 . جی یحیجرت هزس ی كقلخ



 1 ی ی نا ۱
 ايدا تابذتنم لججر ۹۸

 + هفت هاشم دم كکلوا هب رکید ؟ رتهبوس هوم هدڼقج یسهحدم

 , ررردتا ثیولت يرا

 هدهنسکیا : روافوص هلتفرعم هاکساردن كرهام داس ا کیا

 . ررردررو سرد هدنماع كنيربرپ
 هکنوچ -- ضرر نیههرک هرانادج و زکلاپ « ضرض لصاحاو

  هلبتیحالص یعدم#- ردشع ولوا درط ًادبؤم سلبا و ندتنچ وا
 یاروش هلیئراسج ضراعم « هتلود سلجم هدنتفص ریفس « را همکح
 . رریک هباوقت عقوم هدنتفاق دباع « هتلم

 هاا همخ هدنروط طباض قفتمر « هبالضف عج لیتا مکس

 . ررکهباحا مز یک تسودرب « هبابدا نمحا e لاخ لزوکرب

 «هیاطا 2 یک ته باا هناقلعتم مراد لک راثآ

 ذخا ناکد یک تمفنم هق هات لافطا بتکم یک تفرعم ٌةطساو

 ۱ . دریک هیاطعاو
 هنافراع « هننهذ كحنکرب دلرهنوروک هدلوقم زرطو روطر

 . ربلک هنبرطاخ كرابتخارب كرهدیا رامین هنافتاه <« راهجوت

 رییس .رریک هیامس یک نآ و نسح ء هبلق یک نایب فطا

 , زام اقرب یيدمرک < ETI راید ییدمزک



 AV هی دا تایجتنم لمصر

 ! یدلکد رهش رای ثلمرب

 6 یدلم | یتماقو دق كل هد

 ٤ یدلکحهرب كرشي صن

 :.؛۱ یدلگید لع نوا ماظ رب

 6 هسسسسسس

 ض نیک

 .ردض غ نرو راهفرفت هيه رش تنعم
 كنبرب «راقج هک روضح كراکتلاس راذمگخ د ٩
 كمريدتبا برخو زواج هنیرکید ؛ررتسوک رومعمو یلتعسو یتکلع "
 هنکلوا ؛ رریدلس یلاعو مظع ینسهممو ردق كنکهوا ؛ رتسپا ۱

 . ریشارضوا هکمریدنیا يقحنو طمس
 كرب ؛ رراو هنتاضف سلجم كردقلاللج همالع کیا ضرغ ۱

 تساس ریزو ییا ضرر .رریو هصش هنتشح كنبرب « للخ هنیردف

 . ردا رفت هدندنسکیا یسکره ؛ رت هلزیک هدننافرع كلک كرورپ

 کا ندر رب ؛ریشد اي هنندالج فس كرواکنج راد رس کیا ۱

 . ردیا رکلد ۱

 . رولوا لخاد هت سلجم كراوطا شوخ راي کیا ضرر
 . ررتسوک ههش هدنتیمیمص كنیرکید « ایر هدنتبح كنور

 هجا كنبرب : رئالقاص هننداعس هاکیاوخ ككرادافو لاج ییا

 . ردیا اّقلا تدور هنتعسط كثير « تدح

 كنبرکید هنیرب : رک هنعبط ناوبد كرحاس عاش ییا ضرض



 تا ۱ هيدا ابختنم لمس...

 ! تلالد هرقم ینسنحم

 ! تلافسو ترضم ثارا

 ! تاصخ هاشحو هوب برای

 ؟ تلادع کهدزب یو ایا
 ! ندرفط تیاز ەدە ناق

 ! ندرفو بیز و روبلوا دودعم

 < ندرفس رابدب هلوا ددارآ

 ! ندرشر یدراقح ودرا رب

 « ترهش هلرهش قرهلوب یوکرب
 « تررشعر یدرولوا تلمر

 ! تربح ناهجر هدكامر

 < تروصو ! رشب یا نکیا لباق

 « یرهنوب لزوک پوروک هرطق رب
 یرهش وا هللا كلم وا رایآ چیه

 یرهق نویز بولوا هرکوص مه
 ! یدو ردبآ رس هدصخشر

 ءار کیرا بوروک یناسنا

 ؟ارادمو للد یگزال

AESارجا رارولیا » 

 ؟ اراد یمکحنوا ییدمرتسوک

 !"قلخ نالوا كا اج هلبا لهج یا
 ! قلخ نالوا كانهشعر هلیا ماهوا
 ! قلخ نالوا كاله لکد ودرارب
 ! قلخ نالوا كلاحم رس یدا ماوقا



 ۲۳ ۱۲ ` ی ی 1 زا نیو"

 ۹ هيدا تاپځتن م یلمسر .

 . مرتسبا كمروك یسکلام هدكرازکد یتمالسا لکد یتاطاس كرلهرف
 یک طح رحم هدكرلن ا ؟ یدراو قرف ه ندزکهد داراوووا زمکیدع

 ,زردک هقح هاب هنب ؛ كدلک هقج هناب . یدبا راو یراغاط هلرحتم

 مزعینحتف .زر ىلع رکوا یتقلخ سلدنا هدیدمش .لدروک ینلها هیریرپ
 , هماشلارب هلبتهج یتقاطل كنسدضارا یسهعطق سلدنا و مکیدتبا
 هلدسحیتلوذم كننایرطع هلباراهزا « هن, هلتسانم یلادتعا كنساوه

 ثمق یذ كنبداعم « هرصم س ینکر كالو ,هاتسده
 عج ینسهعییط نساحم كکلام ردقوب مدصتم . رزكب هنیچ ندنسلوا
 « یتانع كقح هنقلخ كتکلعر نالوا قرغتسم هتمع ردقو « ندا
 « یتمه رام كمالساراکا «یتقفح و ضف كزمناید یتحامم كنردق

 . ردکشا نی ءت یتیدوع ضئارف كتناسنا

 چم

 هجراپرب ندربشا
 ۳ خدا وط ہرا

 ! تماقو شروش هوب ! برای
 ؟ تمالع یعهرشح هماکنه

 ٤ تمائلرب صل رج سه لوا

 ؟ تمادن هنلعفو یعزعا

 ؛ لاظ ءاش وا قجهلا مان رب
 ! ماظم روالباق یرلایئد

 : ماخ « مهلصوح یفوب زامل آ
 0 لهجو رده هدیاسا
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 ررغم ؛ مربصن نر یوم ندبا البتسا یناشرفا هر سما لزز ملادبع
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 رابر ر رواکنجی راکدمهدیا هبلغ همقح كمظامانال وا السا

 هداصقا ٠

 رر یییدنبا طض وا . یدشلوا لساد زکلای وا ءرار میدلوا كلام من طقف . مدلوا ثااسنب لم ینیدلوا كلام كنهقع . یداوط هل مد حوت لوک < نمرادح وم ر , مدلوا وب ردق هع یاصقا نوراتکلم مکیدج كردي مع یالعا هسالسا تکوش . مدیا رام
" 

 مروسدیا هر ده , یدارانولآ ندنباتاکسا یرارروا ا ۰ . شفا مدعاهنباحا یکسا هب

 روتر یک لرحتم - E2 شکو ج یطواب هنطر وډ هتسوا یشیلک هموشراق ,رلاح یراقدلوا ردن ورو رانك ضابب قوا هج رلکیزو یل رهج هاس هوا . رایدسا نامتسا ندز هد رایدقاط نفک هنیرانوس بوتآ هفرط ر ی یوق مرز یراقدمهراتقبج هلس هدرصح تفو « لر رب ,ES هموق ر, چسه هد اخ هلا لابتحا طقف نواز ہرلد سع هنبهدناهم و تعاجش ,هدتالصو تابتنءزکب هاب رع هدامسو لکش
 ED PS aE . نحهدیا لیوح ین ۵ را راایرد نالوا یهاردس كعفاب ن . میولحم ۳ مر زکیهبهسمک كهلان کر کسریلیب ؛ مدتیا وزدا .دینلوا قوشمم e قتشاع كتناسنا ۰ رایدنواوا وفع یسهلج نور س هدنة ىلا ماقسا ندو موقوا ام یدبا ىلاع ردقیراروصت نالوا لصاح وشراق « هرلولوا یردروک ینکهدتیا تاح تک (ندکی هلسهناراک زاجا تراشارب هام تا 3 هب «تاسح ییدتبا اقلا هلکو ک كلرایویند و شمنک یسهسلا اتوم

 وکلای  ءن ۳ کج و



 ۹۳ هدا تایجتثم یلمسر

 كنیراترضح رای راج هدهنادوجوکی تمدخ . یداوعوقو هدعقو

 فس هماخهدنراتربغ یک < راکادق رادرس تردو نانو ین
 راکداب اهد همان رفطر هنحشرا برع نالوا تاحوتف هموظنم <« ترض

 زیح رح . رداور هسلوا هلوکحم هدقماءلا رخ همان فطر هلب وا هکردبا

 . رولوا یر ندنابح هدنلا ریز نا « یرر رادرس زمکیدید

 تلاسم لاما ندنکیدلدیا ربسا هدزوا تیک | هسیا یتعم هلیناکرا

 ناضس ن هواعم ن دز هرکس تارا ندو . رولو لوصح ًاتقوم

 .. یدلک هیاشرفا عفا نب هبقع نالوا یکاح رصم هدهدنراتامز

 زم ولعم هلبما ناوربف . یدتیا طبض ینو « یهجانراق« ینهریس
 اشنا لکد بیرخم ! رثا كوسب هل . یدریدتیا انب یرهش نالوا
 ناباتش ییغوط هونج كنبرلعاط ساطا ! رفظ كوب « « شما
 كفا نا .. ردنا: لور هلخاوتس یکم و و

 كملقا لتمظع یبدشا طض « هدنلبادقم یراهطا براش
 کدر هرکصو :ییدتسنا كمروس طن رغ یو

 هبوزوب هدایرد یور كنيرکسع كردپا راظن هبجوت هنیزوب كوک هدر
 «هلبدعوكعا لاصبا ردقهضرا نطق یعالسا تحد رمش « نوحمایسملس

 . ردشلوا روهشم ییدسا رادتفا وه ندقح تانج

 ننیا هیغاشا ندوراقو باطخ وب نالیدبا هبیراقوب ندغاشا
 هلهح ویشدلوا قبال كرلكلم SE ! یدبا یولع ردق راباطخ

 هنسلوا شمروط هينا جاقرب كضرا هنودرک نوحیسملس هديا یقات

 ءاربش رب هز . راشعا ترصن و حتف یادشبا هدلوو رانا ! ئاق
 ناو صن كاللادع هفیلخ کن هدنوکو هتشزآ ۵ ۳ داشک تربع

 نالوا نیت کاح هرصم ًافالختسا ینامعت نب نسح ندنفرط



 1 هيدا تابدنم لمسر ۱ ۹۲

 ٠ عطقنم علطلاب هدءرباخم هلقالخ زکم « دعب هنکلام_مالسا لحم
  ندهاندبآ دورو كردبا عطف راهفاسم هدتسن لما لوط ندشدنلو

 ۱ راس كۆى , رول وا لیحتسم ردقوا ینا دادمتسا هد كنسودرا

 ىرلتمالع روتفو فعض هدفرط م هدک تک قردلوا ندسهبعسط

 لصن هزس ینکیدتبا مانتغا هدلو هل یتصرفو كنمشد . ردیا روهظ

 ۱ كويب یدشملوا یرشح ادهشر, یرقم كنمودرا ؟ مەديا حرش

 ا هزانج ردق كم یللا اقرف شلوا تزخآ ر ترحم هد ارګ ر

 1 یراهاخ ! یدشعا یک اوا یسودرا نیدهاحم هتشبا ؟ رک

 e e اقا
Oیراسبح ؛یراهریسم ؛یراسلحم ؛یراهاکترایز«یرادحسم  

 ۱ ار هدتنوکشو تمص «یاخردنا لا یرارازاپ « یاس

  كنسودرانیدهاجم هتشیا * زکیدیا روصتتیندم؛رومسم كويبرب شلک
 .ةر زج كنلاها .یدیا هد کس وا یلاح كتفالخ زکس ع نات وط یتعام

  هیاق یسکرد هدهر رب كنبدهام یراشاب زوک ییدکود هدیرعلا

 . مریلس هب یدبا هدراهدار كجهدیا قاححتلا

 هلق مولظم کیدجا « یفح متب کیدب ملقا سوحنم و
 «رمع ن هللادع ندباحا س ردازس هسلوا دع راددکل ردق هرشح

 ۱۳۳ ارد هاو هو لا
 هک ان یک هکلف قراوخ « زسربخ یکاضق لجا « ریز نب هللادبع
 هدشعم « كردبا ناشورخ ی راایرد موق یک الب رە رص « روهظ

 ینیدوط هدهراح كدعس ن هللاددت تخحدب رادرس « ریفغ محرب

 . رولوا نایاع هدعف وه

 وا رومسم داهح نالا یاب هادا علا ب رح هدعراقو :E هتشبا



 هدرلافخ « راهکلوک ؛ كنلایخ ناشونوق هلرلز لب هدایژ ندسح دماح
 ۰ ردلکد لثم لباق یرارزا شک | نوجا كوا ۰ ردمدآ كنراکفا ناشالود

 باتبش رب دارمرلرصع < هلیوا هددماح هسروسو رالراب لصاب كشمش رب

 E رد اماظ

 ۹۱ هبدا تامجعتنم ییهسر

 هبحق « نرتسن « ربشا « رزن « ربقم « ردوا روب « ولوا ء ارج
 رص : دایژن قراط < ودنم رد ۰ هلجح ل كل ۶ ا
 قرفتم قوچ ر اهد ؛ قشع یارجام . بنز ۰ ريق یا . تاو
 : ردیتاهد تایل” ی ( ناغلبا ) نانلو هرژوا كايا عبط اربخاو یرامشا

 هچرایر ندقراط

 رضههدنسل | ی زک كن ریل * مدقم هنسیل ا شعلا لدو

 حتف یا رفآ " یخ رس ی نب دعس نب هللادبع یا هب ردنکسا ابا

 ؛ نوسد هسرد ه نهاصخ س . یدبا شا قوس رکسع نوجا

 زربلس هریو یمان تاحوتف هموظنمرب هزمخرات زب . ردناهرت یسه

 ندسلبارط -- یدیا هدنسهرادا كنب رصق مور نامز وا اه رفا ب

 بولاپ ردق ههحنط عقاو هدراوج یزافو هتس زمغادنلوب ۰

 هليا ودرا رب زواحتم یرش كم زو ٌریحرح یا كملقا ندم

 نوک یللا قرف هدراوج ؛هلطدش ر-داقلوا هاردس همالسا :نیدهام

 یراقدئوط هسردپا كرادن رکسع هلتلوپس ردقهن لبج رج . ارد را
2 



 دماح قطادع

 . زفحهب«هزاب یدلو غرا كدماح نایاشاب هاسدبا هنماب بداو رعش

 ا یلساسم دوحوم لصا كب هب دا تابح قلرصع قلا , دماح هک ز رلس

 یاحرا یذ دوجوم ر هلوا هن كراد هلولو دادتما ر قلرصء زوبتلا هکلب

 . ردقح هلاق

 شتا تیدوجوم تابا هد ۱۳۲۷ شنود هد ٩۹٩ ۰ دماح « توا

 « كدتیشیا نددماح زن یرعشالبا هدنکلم زسلیدوب ؛ لکد قوح . رداهد ی

 نهراابلهدتنوقوأ « هبنوغ لیفوهن «نعرانتبرامال « نرلوغوه هلبوامزب
 لیید « ردیفاک هتسج ر عرصم هسرثا دوصت رک ۱» ندتفلخ . ردقو

 هلندماح من + رولوا هدد هم هتسیا ینسهقشاب نددماح هلزمغاراکتعانق

 ۰ ژرهدبا راختفا

 «ردیسارح کیدزیج هرازوک ولو ,شوپسب ؛ یدنلب ریوصت كليا دادماح
 «كمردر وزیایف كد حب «ی هقیتع دویقنوتهلبسهفینءهقا رطلبت ویړکر هدارو دماح

 یوئز رحش ییدتسیا كعا هیبرب - هلباقرتسا سحر - كنيرايضعبو

 . ردشمرایوت ندننکوک

 .ردایضر ترفح ور . هعا ناراص هنناولا همش كنلاخ یایح « دماح

 هدننیوه یدنک ؛ رولو زورو داونوس هدنیشراق یایخ تمشح قانتاک

 یمهیمیبطلقوفمکحت كنترنانا هللا رورغرپ كك وب و نیود هدنررتا . ردیا اشاع

 میدن ؛ شااچ ینبلق هلبرلتامداپ یلانیق كنتیساسح لصن ۰ یلوضف ۰ رونوروک
 جیش و یایاقب هدرخ « یسا و نوتب هدماح هسیا شاب رایارس ندرلهلک

 كارهديا مادختسا هدنسهبلاع لیاع كنساهد هلبا هیفص" یوم ضاقا كلاخ

 كلابقتسا  هلابقتسا جرم كنیضام هلشیوه رب یکی ۰ ایس ےب یکی ۰ تمنصر یکی
  ردشغا الثعا هاف "ییام

۳ 
۲ 

 | نیست تی

۳ 



 ۸۹ هيدا تایجتنم لهسر

 رلکحیچیلزانوب . كد « كدلك ندملوارابتخم نوسلوا ردق كحبج
 هدنوک یلوا « نود راهسلا دوعسم ردقه « شوش ۳ نوکو 3

 د وعسم هل واهن هدنوکر وا اهد ۰ نوکر وا 6 ن زاب 5۳ رایدب | هاب وا

 یراکچیچ راهب وش نس هکقیزای ؟ نساپ ؟ غجداژن نسای ۰ راقجهلوا
 یللاوزیلکد . . كلدک كدلک ندمهلا بیصن رب ندکباش راہ هدردق "

4 



 هيدا تاپعتنم لسو ۸۸

 راک ذن اینک ا نکرزک هدکلرن هللا داژن هدراغاط « هدراریق یروثم
 :هکی در دو ردباضارتعا کو هدنسهعفد يه هدداژن . مدردیا رارکتو

 هدبوغوط قرهلوا ناسا . . ؟ ردمک ناشوا هراع هدبولک هملاع 1

 ٠ «؟ ریلی هلوا لصن قملوب هتسراو ندنراقاجا كمالا هز رو

 نوج تاسح م ( e دارو تاسلا لبق هدر و

 ...نوسلوا لحم هکعد ( ؟یدارو

 دوحووا « لکد هبا داژن ا كب هطا حایص ر نک :

 : «مقاص ؛مشراق هک دلک هب هطقن رب دوش زک/ هدکلرب هال ابخ كس اف

 ۷ نا زاب « هزاب « كنراکنر «توا . یدک كحبج میره . . ل وص

 بوشاساق طاشز هدنخر هللا یرامتخحم یتمرس رب کی رلکحبح راهم

 کهدریق. مدک 1 مدلک یکكجیچرب » : هجشروک یرلزوب . یهدوبیروط
 كمال | ھز ى ؟یدلک هبه هلاع هراع رب .مدیروق یک رلتوا

 یراروس «.. ؟ یدلرو نوع تادح هرانانلوت هدنجمما یرلترا

 : یدرولک ود راتخاالب ندعاسل

 .كدردبامافهضارتعا هن یدمش كدیاهلوا نس - مديد دخ ةا وفل 1

 «یلتسامردقهن كلون . . قوب لاج به قترآ هضارتعا نوکوب طقف

 ˆ ترهظم انس ندفرط رب هشیدلوا زو ر, تققح قباط» ردقە

 . دهاش مهناتخ دب "جم من ندفرط رکید « كەنابيرغ

 ؟ یکدمک بولک یک كچيچ رب نس ! داژن « توا
 ناسحا اکب نوع ینابح نالاق هدنجما یراترایم كمالآ هز نوکوب
 ۱ ؟ می روبمروص ندملاخ ینکیدتا

 در زکلاب نشود قانم هک رهظم كنس هدهنارعاش مکح وا

 یللاوز رب قینآ .. كد هلدلک یک كجیچ رب هدنس هقیقطایف



 ٤ AY هيدا تابختنم يلمسر

 ار ر تلخ رۇ
 یولع هوا هسرایا روصت لصن املوخ
 از هلبوا هسرلبا ر وصت ولرده تعنص

 "رتصم كب ید کاب نسح لاکشا
 ارز هفاسم قلقوح هدنمهنام یدقوب

 ,یسام نوکس عضو مکر دقلوا یدنوزحم

 رو رسا غدرزاوا هشدار
 یدررتسوک هدررتت باتهم سکع هدنهحو

 انعرو رص نیز یراق هباض كرون

 رظنموا یا دننام ها یذ حول ر

 ازفا تربح هدقاب یدرولوا اقلطم مک

 ربطاسا مد يهاظ شعا تدوع هکم درید

 ارپ هوشع دهان مارا هدریو شا
 هناهج ندسودرف شلوا لق هکدوخای

 امسروت روح رب هدنجا هلیا رمصق رب

 سس و نویس

 رطح

 « مدیروق يک راتوا یک دریق 5 دج مدل ی رک كحبج رب د

  هدنجما یرلترارم كمالا هز ۳1 ؟ یدلک هه هلاع هرا ر

 2۰:۰۱ یدلرو نوح تابح هرانالوا

 ی « الاطآ »۰ ردهدنس « الاطا » كاسر وئاش هدا هلم و

 رعش ول نالوا شمشلر, ېک شنزاف همهظفاع هدورص مکیدشیا هجر



۹ 

 تعاس یمشب یدیجوا مدقج هرح هجزکلا
 بنت هجنروک مدشاش ینافص ماع لوا
 هرزوا یساوه یدنک م دقار, یهجق روز
 ارم تمس صیصخ هجلما راوص یدتیا
 هرزوا تفاطل هقشب ندقبجآ یدیا روظنم
 ارم هلل باتهم « رور, رو يايرد

 سک هرحم هلقلوا نک اما ی هدلحاس

 و دنلب تیاغ لکشت یدردیا مدر

 روا یاس یور ندمت ربا ا

 اسا, یربنم هجو فانی سو عونرب
 هکر هناد رد هدافصاب هجو لوا

 ارهز موج اضعب هدنامسآ ید راک

 یدردیا نزح نایر یتشع ناکنشت بل
 ابوکردب یدشلوا ادونپ ناسهمشچرب

 لحم قح یدرلیا لهسفاب هوس یناهیه

 اشا هلح یدشلاد هنوکسو تربحرب

 تاج فصو هدنلاح رسارس یدبا دوهشم

 ایندریپ یدشمریک هاش وسكون
 الفس ضرا هالاب یدیهدیا كشر یدقال
 الاب هرز هل رح یدبهفاب یدبا نایاش

 فا نا رظن نکردک بوقآ هلو
 ی اه چاقو نآ < ورم هنازو داب

 )ی ۷

 هدیوز کد یدلوا اط نشرات

ER 

۳ 



 ۸۰ هيدا تابحتنم یمسر

 . كداف نوساسوا « ندخز رو چوا

 . . ؟ كداژن یرادا# ید هلوا ۱ 1

 ؛ م ورج بلف هتشيا رومروو

 : محور رولیوس هت ! شوق یا « تسشاا

 « هدرازب و (س نولتمد

 ؛ درر یار 8

 . رام هازخ اباد یهتم »

 . راهزا ندهملحا به روباوص »

 ۰ ۰ یشیه اه ینو لوحتم »

 . یقردم هسردک عجار هخور »

 ندنشلکو نەما ريخ هز »

 و مام شوخ « یامکهک رک »-

 . ل هلو روق هد ن« هد نس « ۸ هحاق «

 . هلو یدمرس یایؤر قوذ
 ٤ ماس ندهبلب یه هلوا «

 A )هم ود ۰ هنامس آ !هجوا «

 اشاعرب هداملوخ ۱

 اشا ناشنلدر شرب هدکاف مدروک

 الا قوش ۳و هدلکوک رمتسم :

 هلر شرف سکع یدشمهزکب ۸ بو

 برد حطس هرانکی هدنقس هدشوب ۱ 1

 مس رکی لرم

 ےس لک "و



 ! وقرب ۰۰ قجیلاوز ۲ سوا نوررت

ور وط هنانک اسوا 6 كا ردک وا
 ش

 : همتک بوچاق نیفاس ! شوه « یک

 .. ملا راو ەد آهک

هلکننس ! لک نقاب لک
 ۰ (هشلدرد 

 روتقم یک
۱ 

مرتسرا كما نب یو
 : نامح 

 ۱۰ ران كرب و

 هلبوس
 ِ ؟ ندنناممآ كدشود نازه

 4 هلیوس دویمشقای كنوکسوب

 هرس جوک یك قماشپ
 ۰۰ ؟

 نونوب « نکل « اے
 3 قیچآ رلقفا

 ۰۰ قح کنامآ هسکد لقص كب

e EA 
 هدیافس كاخ یدیمرلق چیه



 ۸۳ هیبدا تابختنم ییسر `

 نیک کردیا اما اکب "یپیدب یوزرآ نهتسیا كملزک مدناماشا
 ةهکرعم هننشخ هشيدنا رب ناما یو راهق هلا نیزح لما رب ناوتانو
 . ردلامفنا ناکحنوخ امناد + لالم نایرک ایا یلقو حور نالوا احبه
 ؛ یدیا یکر دیا دوعسم یوا قعلو رار اباد هانلغوا هفام م

 فداصت هدرررب چیه هرلنو قترآ یرب ندتقو زا ر ید

 سوئسرخ كبادا وب و حاصر, هدنحا یآ ترامو . مدرونهع |

 .مدروک قرهلوا زکلای یاباب رابتخا نکراقج ندسولىکس اید هننامروا
 .یدرونا ربغ ا ربغآ یغاشا شوقو قرنایاد هنوتساب نالاق یهدنلا

 یلزسلام « یلزسلاح « یتاطب كنناکرح « یناقوجوا كنکنر
 كنتفاتق قرفتسم هراهاس « یدهدولا . ردک كنسامتس زار هلا

 هرطاخ ینکل هدزتبصم هدایز ندشل هتسخ كنسدنک ی

 . یدروییریتک
 قو . .. ؟ یدرلسهلوا هل تدصم كجءرتک هلاحوب یاباب یللازوب

 یاشا ر ینسیدنک . هلدلک هب یشراق یئراف . . یدلاق تفو کع وشود

 -- قرهل | تراسج ندهلباقم سح مکیدروک و . مدالمالس یک مدق

 نوکوب یزکقیفرلوچوک» : -- هلبمارب | ثاصحفت یوزرآ رب لص ملی
 هدایز كب ندتفوه كنللاوز هدن | وا . مدید ۰ زکسشم الا راز

 یراص پاص رات ءرطق كوو کیا نایالریف ندنرزوک شرازف
 : یدریو باوج اکب نکربنالراوو یغاشا ندنسهرهح

 . یداوآ SS و یعیداژن



AYهيدا تابدتنم لهسر  

 EE یر ىدا دوجو ییا  شمرک زون

 . یدزالرا ندنر یر

 ی.رافدلوا لغوا هليا اباب كرانوب فداصتر مدقم هنسشب چوا

 ۲ «هتیراتکرحو لاح هکدسا فداصتیه هو نوا .یدشم رب دلس اکب

 : مدلوا ردبا تفد ها دعس و زده سحر هس رل هلم اعم

 ۔ور تاک اح هشيدنا كنب رب شملوا باعتا یرب ندراهنس « ابا

 « نیغلاد ‹ نوغروب « ناوروک زجاع هلساع قترآ ندهمجرت ینسەرمز

 ییدوجوكنلغوا هدر, هدکیا هلبتاح رون ه4ش كن رازوکهدول | نوخ
 لبا قابتشا رو كساعو « لغوا . . ريشيلاج کما هطاحا لمکت

 یفارطا هلبراشفاب رورغم ندیا اما یتظوظحم لصحتم ندنفیدناشقوا
 4 ردیا ماود هلو كرەز وس

 نیش ههراق هيا لغوا « یراص اباب : نمهزکب هنیربر یرلکنر
 تیدج رب « جام تیصع رب كجهلد طرفم طقف . ردلارعوق

 اصوصخ « كنغوا كرك « كنابب كرك رکفت یالتبا رب « داوشم
 9 ردعطنم هدنناح نیزح یامس كنلغوا

 اقلطم هدنایالشاب لوا كا هىدرقل . . راردبا یدرقل ز | رنو

 ۰ .هرهج مومنم هدكنسکیا قرلوا ردان كب نکراروشونوق . ردابا

 | فیفخ یک كشمش نایالرف ندننل آ راطولوب لظم تاق تاق  هدنرا
 . رولوا لئاز لاحرد هکرونیروک ماستبا ءراما ررب

 هقالع «  حور لزا یالتبا نالوا دوحوم یشراق هلغوا هداباب

 یلتدش هدهجرد قجفبمهلاق روتسم ندقد رظنرب چیه هسلق هيدا

 رون ةه كنبرارظن نغلاد وا ء نوغرو وا كنو . ردلشتاو

 افطنالا عیرسوا كلوب « يات راسکنا نالوا نایاع مدمد هدنناح



 ۸۱ هیدا تابدتثم یل سر

 یاب بولق مدق كيرح
 ایا هاکنرب هم یدتا

 ؛نآ لوا رکفترب ی یدلآ
 ؛ ناحرفوداش یدرتوا راللب

 ؛رلوح یاب رانک یدرامقوا

 ۳ هام وا روبلک مدروک.

 اما هلبجاص شماق نهجو
 او شا ها

 : ندمرک | داون

 « اباب یللاوز »

 دز رو ردق هتفو نش كب یرند هنس ییا نوا ۰ نوا

 13  هدردنلق « هدهسارط اکا هسا هدنجحا زافو س نزاپ

 ۔روط لوو A س هسا هدادا كوول س ؛ هدنسهداح یا

 قلموق یهدنرارج الوقب ااو ندعم ۰ هدشلماج سوتسرخ « هدلو
 < هدنلغوا كب ناشف « هدراعقوم اهتاعاد ناه < هدرللحاس

 « هدنسچتاب مسقت ًاضعب ۰ هدنراتهج یلشرش « یشاط ناشن اینک |
 یر یدلو اتوا ندک هبهناخزاغ ندنکوا هاشرف شاط

 ۱ مدرروک ربارب ام اد هدیرز وا

 « شمداو هنغاج قلرایتخا قترآ یرب - رانوب هدرانامز كوص
 هتسالوا ءرود كباش دهع هلرء رک یمسوم تواص هسا یرکید



 هی دا تاب تنم لر ۸.

 ۳ لنکلی ضاس ید هدنجا زکد نالوا نزح یک رلءۂااد

 ! شراردک بوق آ
 اهد هحتفاطل ندنراهار یرلکنر  رلکحیح : کمروسدشیا

 هلص وصخ «رانامروا ۰ روص « راراح « راشاد « راهرد . شعا الاب
 تمظع ردقو هکر اشا نرش ردقوا « فعل ردقوا یرانامز رغ

 ! شمرلک مزال قلوا تريح نامز هدزوناز ناسنا یشراق هماشتحاو
 ی «یزگدب ۱ دلوا هدکمتشیا ب ینستلوروکوا ه نب نکل

 لزوکوا هل < یر هل « یشنوکه « ییزوب لوک هن « یرلکحیج
 تا یالوط ندید دق الا هل ‹ یراش وقه « یرلهوم

 e+ RET : ا .. ملکد

 ..۱ مدیهروک یمکج هننآ 2م یا . الا ما وزرا یس

 : ندرغوه

 ومر رفا ارح ناناح هدنح رذبزک مدروک

 نایرع یاب یدقنءاط ینلز

HERرینمس لوا ردب رب  

 ربارپ كسيمریاك هکم دروص
 هلرظن ناعیرب اکب یدقاب
 هلرتا لاعفا تلاح ر

 0 ES - مدید - ردمد تفلا

 !وریر یالک لهدا ۹

 ورب



 ۷۹ ۱ هيدا تابجتنم ییمسر

LE 

 ا : ند+۰صر ۱

 مہلیب كلف یحنک لوا یدتیا وجم هی نکل :

 مرخ رایکهدایند شمتک ندیک کم دقاب
 اع لوا هنب ماع نارود لوا هنب نارود

 رالغآ نامز هکمدناص هلرسح هتاذ لوا

 رالغاب نزح كنرر, كحبص یزوب هکمدموا

 راغاد نوتوب هدنخرپ شود شنوک هکمدروک
 رالعاح ر وص هشارب ناداش روا رلللب

 اع لوا هن اع نارود لوا هنس نارود

 رس كفحوح یا

 .. شما فطل كب یسهرظنم كرلکحبح ناقراص یغود هنیرزوا

 كج هبروک هدیشوحوا هل راکحو هدا وه هلولش وف نوا كزاب دزاب

 ۱ کا ندرلش :

 .. سرو وکتور: دود



 عدس و ۵

 لس هيدا تاب دام لمسر

 ندیاشو خش نانا هدنما روضح هدیوش »

 مدلو قوذ رد هلا دردو هساما »

 ۰ ندبارتک او ی ادخ یا همراتروف »

 مدالغآ هنابیر ینافو یوا مدک ۲
 ! مدالغآ هنایرک دید یلاخ یدلک

 ؟ مدیمد یدرانزآ یتملطو توکس كتمس

 .مدع یز, یرضود هنیرعق یدرکج ایوک
 هنب طق ملق هناخ یدلود هاتشه-

 . مدن UE ,طاخو لا الصا

 وچ هدمشراق یدابا مسن هک ان

 مصر لساهم « هوشع ن نامرهقرب

 یفطل دوجو یراو رو جاوما

 . محم مح یساضیب هرتس یدرتروا

 رادهژراینهد « یرازوک یدشهدم
 مہ یراورا یدیا رامورا یس وسک

 ٤ کا ناشن ندالب قرب یهاکترو

 ماچ ندنق یدولعر لاس

eناأرب هلروهت هیاوه بویلیا  
 . مدق مدق ندنک هعدزت یدردبآ قم

 هتل یاهو E بقا
 !مرحاس رونوا یدتک یدحوا ! هاونا

 مدالغ آ هنابیرغ ینافو ین وا مدک |
 ! مدالغآ هنانرک هدید یلاخ یدلک

 تو سو جم



 هب دا تامجتنم لیهسر

 اک یدبا زادنا رظن نورضاح هلتشحو

 . مدیا رایدلا ببر هدنرتجما هک اریز
 هلا رازهو ءلوغ هلان ید فارطا
 ! مدیا رادشوک ن قوم, توکس نکل

 عومد دا اقف مدیا ناب و7

 ! مدیا راک هلا طقف هلان هدعل یدقو

 دید :نار کراب هلد ردق لوا یدشکوح

 . مدیا رادنقا ین هلیب هکمکح هآ مک
 مدالغا هنابیرغ ینافویوا مدک |

 ! مدالغآ هنایرک هدد یلابخ یدلک

 نداحس كبر نام كوك یدیراع

 .ندباتهام هفرطره یدرافآ راونا
 هعقوم یدک اح هم وا نوکسو تمص

 ۲ ندبارطضا نالوا هدنن یدبرطضم مک

 نددعب یدربلک هکس سوا هاک یدرزکب

 1 ندباسآ ردا لمح مک هلوص لوا

 درز ات دریک فر
 ! ندبار یدرولسود یورخا یو رب

 ندلالظ كرحتم لد یدرولو تشهد

 ! نداوخ GA نرس یدرر دلاق تاوما "

 یر هاکن هنورد مدلبا فطع

 : ندبارخ باق یا یلزکوش مدیود .
 شماوا هدرد نالوا هد هسمک یدنسراو ۶ 1

۳ 



 ٠ هب دا تابتنم لمسر ۷۹

 E . ندرلگژوگ فطر لاک زک کنی ام ین
 حلولا یقاطل "یعومع كنهآ ندیا لکشتو بکر” ندراتسساف قوجرب

 لاخ هدرعاشر . ردلکشم 4 ها.سهدایز تىقفوم هب هبا را ۷

 .هسرولوا یلتعسو هچردهب هر ¢ یلتوق هم رظن < ۰ لئدوج ردقە

 o نیسواط o یستسد هیچ ماخ یتح نوسلوا
 هب ه.اوا ید نی ندسالا رابغ : قیاذم توقاي یسهام ضف

 ردنقم هر وضتو شف هدنرمشهلبا بیرفلد ناولاوا ینسهحول بوررب
 درک اش یمجع رر كتعسط « زمه : هکردنوحکنوا . زامهلوا

 4 نم هب دا ثااسم و ناکلاس یک ك زس جا « لکد یعدنکه کمد

 . مدتنا تراسج کمرو زاتمارب

 ىلع قارا صر ا ندمشقاا ه دفح هّقأر

 مدیا راذکو تشک مزاع هدیوک یدشرب
 , مدیا راح هناوما و هتفک رود هاحا

 من مکسم یدبا قلرانمرب كورتم
 . مدیا رانم نیش كاخ 8 هج کلا

 ماخری هناربقف راه یدقارپ وط
 . مدیا راصتبایذ رتاز هدن هلمرقف

 8 ا ربقم تمالع قوح هلممسج

 . مدیا رارق ینو برطضم كبل هلمرکف
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 راد ردق يراه ون هقدحر كحجر شلوا دیدق اصعب

 كنرلهولع تاماهلا رازمرب شملقس ًاضعب .ردیا راکفا تابح هضاف
 .راربداراپ یرایدنک هدنرالاخ یراحوزهقوشعم . ردسانفال رنک
 یتناحور ؛ ندهناموصفم ُهدنخ «ندرامم كنر «ندقفش رو یتناسچ

 نیوکتو بکر ت ندهناقشاع سح « ندهناش ٌهیرک « ندرحس نزح
 ردتتم هلاضیا لاک ةنجرد یر دنسا هنگ ات

 . راردب رطضم ن ا یرلقدم هلوا

 نیزح دلراشوف هدرانامروا ؛ ردرعشیث لزوکره هجرانآ توا
 ینح « یشالغاح فطل فطل كراوص هدراهرد « یشو وا نزح

 4 یک ینیدلوا رعش یشیدیا سکغ بیع بیرغ كرالاواق هدراعاد

 هتعسط هدنشآ یسهوزوم تامغنو لاوفا رور یقىسومر « كرو

 ۷9 هيدا تامجتخ« يل سر

 . ردرعش هدرلنالوا رّومو دفان هحاورا < قفاوم

 «رمشه رگ مزال قلوا رعد یدرقآ یقه و
 بانج رعش ره قحا .. یک کیدا اضتقا قعولوب ینتم و نوز

 ؛ هدشوحنو ءهدروط ء هدا « هدداهب یس هداشا ی 8
 ( مرتسیا كد هدرشبترطف هک ) هدیونعم ناسنا صوصطایلعو د

 تقو ضعب «شهدم تفو ض.إ«فماطأ ا بیر اش یبدرتس ۱

 یيدرتسوک هرزوا قلوا تربحو تقد بلاح هدلاحره طقفو روا
 براقتم هسزالوا چیه یو قفاوم هلاوحاو صیاصخو راوطاو عاض

 ۱ رد
 ائاد هدنرلکلسم اکر درا دای هدلق یتسط هدنجشا رارعاش

 ندنوش نکدروط مییدب هجاوخر یک تمیبط . راردک بولوا یقر
 كما دلت یتعیبط طقف ٩ ۱ ٠٠ یلیدپا یز کما سش مت ندنر



 هیبدا تابخشنم ییمسر ۷4

 [1] : ندناطا ر دقت

 نالوا د ومشم یرابآ ید هدزس یک یندلوا هدققح اش يه

 درب كئردق رازیلجتوا زده .ردیناسحا كتعسط درحم هیولع تاضوف
 ٤ ا NC یمج

 هفاضالابوتاذلابیک تیرعاش هليا رعش - هدنجما یریمت ( زمه )
 ندنسهیولء ییالع ةفاک یتردق "جت هلویوب کیا نالوا طح یاتاک
 هدیدحو فیرمت هليا هلک چاقرب یریذبان یهانت تامهام هلبا دیرجت
 حاولا زکلای ریصتو . ردلکد لخاد هتلا ماظع ُهذتاسآ - نالوا ردتقم

 «ندز دلس رحسر ینساض «ندنطولب قفشر الثم یاولا كسهلابخ

 كراس وج رب ینسهابرطضم تامر - هسابتقاندهناببرغ ماشرب کوک
 -ناشلاح هدخ | ندنسدتاکیا كب هدر ینسهناق اشتاحون « ندنستلعاح

 كلر كنکحبج ربقرب دوخایو احتلا هللا یدانق كنشوق ةحکرب
 نکیالئام هتنوحمو نوکس ردق كجهدبا وزرا افتخا هدنجا یراسکنا

 یک كمريتک هضرا یور یتج « قمرد رود هدنضف علطم ین

 نالوا رارف یو راز اعاد هل رللما ماطر و و

 هسومش ندنارذ ؛ زعا لوق دح رعش هحرلت |. هکردعجار هرات دب

 كنا مماکز ورون رب قرغتسم هراهمشعش . ردرعش یش لزوکیه ردق

 ناحیه كنسهجیک هنطروفرب شعوروب هناماظ هلسامرف شیاما نوکس
 < كزانو فطلو ناکنر كنکلوا هر عش هد یسازفا تشهد

 . ردقو قرفر, هقشب ندقلوا دنلبو دیدشو مومنم كنسحنکیا

 هدنفح نالا اک اط موع ص هداژ یئمنم ؛ نالا یدش [۱]

  زدکل زا



 ۷۳ هيدا تابعتنم لمصر

 ماد هرزوا مناسل هکدتیا

 ررکت كتحم راک ذا
 ! تما داب هاک هد نیس ی تیا داب

 . لولیا هدیودیا لولح هکاتقو

 ؛ تعسط رولوا نزح قرغتسم

 لوهح راربغا ر هک اتو

 توسق ریسا یکلد ریا
 هداس یهاحسوا تیاربس

 رطقت نیزح نیزح هکدتیا
 هداع فالخ هلا تفررب

 ر كرازوک هاشاپ هلوا دیاش
 !تیا دای هدنامز لوا ی تبا دای

 كانغ بلف وش بورود هک اتو و

 ؛ مدوجو رولوا ناه هدقارب وط

 دلاخ هاهو بولود هکاتقو

 ؛ مدورس رولوا مام هلکقوش
 تلخ و

 "شو لاو ۷ یمشح مو

 روصت تيا مقشع “ىح دب
 تف داب یحع لمت ی ترا داب



 هيدا تاءثنم لمسر ۱ ۷

 الاب تمس فطع یلمشج لق
 باتهم رو هدنجما راادوس

 ازفا مغ هکنورد هقدلوا
 رگ دی ید نکوا هلا

 ارد حطس هدکر ظن شیپ
 رونتو جوع هک دتیا
 ۲۳تیا هاب هانک اب ی تبا دا

 راک / سس سس

 هاک اب یشداق هحاص هکاتقو

 ناسنا ر ك هدنحشا قروز رب

 ها نیشتآ رب بوکچ هلترسح
 ناوخ نغ رووا هليا سس كەرتيت
 هناقشاع نیزح ها لوا

 رسح ٌةنارت ىلمت لوا
 : هناحو باق هجندیا همش ین
 ردکتو رثات باجما

 تیا دای یلزیک یلزیک ی تیا دا
 ر 0 ۷

 هلن اون اب و قر اق ر

 ' ! زملیب مکیدکج هل هدتترف
 هلاحتما « هلتس « هلارح

 ! زمالبس لد یافو هک اما

 مدوس هدلویول یتس هسمدوس
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 ۷۱ هيدا ثابدتثم یلمسر

 قفاوم رشود ردقو هسشود

 . رونا رهم یاض هلط

 دیاش هسکدمروک قو تیارس

 نا داش هدنجما قانو رح

 « ید لزوک كي هله هلیوس
 ؟ رسکیریقو لاهن ورسوش
 ءاوبا یدلزوک كنا ندنسبه

 ! رتخد یللاوز ناتای هدنتلآ

 تیا داب

 رسکی . . راهب بولک هک اتقو
 ؛ربغت رولوا نابع هداشا

 رور قشع رازه هکاتقو

 رتست بودیا هلبا رلقار اب

 ندنترسح یشراق همک مملس
 رخأتق هناحو رالشاب

 ندتفاطل كنیزوب كوك لبق
 رطخ یمقشع تیفاص
 هی ۳۳ !تیا دای هقفد ر ی تبا دای

 اهن هدامتوکس لبلرب
 تا رس كشت هدلوا



 هيدا تابثلم ییمسر

 كربق دك اما كدلاق رمسر كاخ « كدلقس

 . ندکراقو وع ردیا ثحم ردناسلر مسج

 « نس ناسشمد « ۱ رد زجاع راکرب قمالغآ ¢ نو-زوشود »

 . ندکراوج یدشلک هکش وقرب ینوب یدریوربخ
 ‹ نوسنای نوسالغآ رشحعا شمقمالغآ یبصن
 ؟ نیکرانکترشع با ارا 4 مورواپ ء قوت

 قترآ یز, نوسردشوواق !محور ترسح یا ...داژن

 .. ! ندکراکدرورب تاجر هلبا ین

 سس

 ! رور راتعا راز یا

 ! ربقم وش روروط لزوک هن تیاربس
 ؟ یلکد انشوخ یفلزکلا
 ؟ ریلد یلکد یلهداس اب

 قاروطوا نکیا نزح هلتیاغ
 ؟ ص ص یمشمامشفای هدتسوا

 زیبلک لاهن ناب هدنفان
 . !رظنم فلطل ردق هن قاب قاب
 نادحو یابر رظن یزالوا

 ؟ رانج ناروا جوموا هدندز

 _ تفاطلرب هقشب اک | شمیرو "

 . شمک هیاس درس یهدنشی



 ۹۹ ۳ هیدا تایجتنم یلمسر

 .. ینهام وصعم هیده و هدیهنوا روسروتوک هنب نا كیهراج

 . روسیدیا لویق نسح هلا مست نرزحرب ییهاکلم فیطلتو

 سس و 207> یس

 ۰۰ ۱ داش ها

 3 ندکرابغ نوحشم یه ایت هلا مدیهدیآ

 ! ندکرانم شوغآ هبیجیه هل مدیهشود
 .. مهسل رکوا « مسروص ندمىك ! ۰ و هدنناو او مکس

 . ندکراکزور كایزی دوجو یدروک نایز

 هلکهابتنا « یدرومتسیا كمروشود نارود ینس

 ! ندکرابتعا هاکن نس كدروشود لوا یوا
  مدتیا مهف یدمش به « ییدسا قارشا شمرلانعمه

 ناک دادم تمکح هدندنا كرازوک نغلادوا

 یدلوا وح ه ایا ی روح در یدشود كحاص

 ! ندکر اهن "ی نب نکرویلکب تروش هن
 ؛ دک راسخ ندکل .یدعمشود 6 لک روا

 ! ندک رام یدلاق یدمرس راکدایر اکب

 ' « كالو اش یذرم هدابند هلبا مان یاه
 : افت تابح هحرک كدلبا درج

 « هداشا تادهام رده ك.ردق یدک و

 ! ندکرابت شلک قون هسمیکت یم مه هلکنس



 هيدا تابدثثلم لمسر ۸

 ینجهلوا لوغشم هلبملعتو هسرت نسح هرزوا قلوا یلست رادم رب

 یفیدلوا بایش رورپ هدنجا رادما كراربناج ردارب رب یقجافوا
 نت زسکم رنک للخ هعضو هکر دال وا یالود ندنو ..! روسروک

 رب ندنفارطا كنغادود يا هلردیا هتجنوت هالعا تمس ی اظ اه
 ..! روری رتسوک ماستبا همل

 یکجهدیا فداصت هدنجما تابح قیرط هک ق لرابتخح نوجا یص
 ؛یعاح رب كجهدیا لیپست هبترم نکم هنسیدنک ییاسرفتقاط تالکتم
 سح ینکیدتیا برقن هلابقتسا رب قالراپ كردپ یجنکیا رب « كقفشم
 هيرا هج راپ دغاک یهدنکوا هک ردللوا یالوط ندنوب ..! روسدیا
 یلوادم مہم راتفک كردیا رظن فطع هنیردار هاک هاک نکراتیوا

 ترسم نالعا هس هن الاءفط تارت نالوا مولعم SR و ۲

 E . روسیدیا
 هلیرابتخا هتحارتسا شارف « تدب وا زمکیدید جنک ..! تاه

 .شمتا لالم رتسپ رسا هبا ریذبات اود ءاد ر ینا كلف ؛ شمام ازوا

 . ردلاتعر قونوط كناکذ رولر شاوا دمحنم قلقالراب کهدننج

 نامجرت كنهقطن تردق رب شلوا مدعنم قلقایوا یک هدنرازوک
 ؛روسیرتسوک هتوقوم تینونغرب هليا ماستبا لم هرص هرا . !ردلاعقنا

 ؛ ردنوجما هل ریلیب مک

 كاردا لصن یتققحو كلم موصعموا .. یص ییهدنبشراق

 قلارار دوح وقحافواوب هک |.هدیالاردا لصن یتمکحوب هدرا ؟نوسشا

 قم یم 4 رویدک هناي كاشادرق ویو بوقلاق ندر هریندرت

 ینیدراقجندنیبج هرکوصندقداشقوا یزوک ینزوب كنيردارب هل رللا
 نالک مزال یسلوا یعاحو ین هنسیدنکوا ,. كتشدیوا یرکش رب



 ۷ هدا تایدیتنه یی.سر

 : هما نهتسلآ طقف ردام

i rقمریاق یه  . 

 < كسر دە نابرهم ردام یا

 ؟ تفاط هفارف یی داملاق چه

 ؟ كسردپا ماق نوج هدایرف
 ؟ تشخوا رده ناما هدکلاح

 ؛كسردک ربلآ یکیذوق تیا ربص |
 . تیام رولوب ناحلخو فوخ
 « هرزوا تداع هدافصو شيع به

 «هرزوا تداعس زك ۱

— 
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 .؛شعازوا هتحارتسا شارف هدنهاکباوخ جنکرب هدنشای یدب نوا

 قلقایوا ر هدنرلزوک « هنساکذ تدح هکراو قلقالراب ر هدنسهبصان

 روس رر چسه هدر, ینلداب ۰ ردیا تلالد ا تفاع هکراو

 هدنسبشراق كردیا كيرح ییرالوق هرص ارا زکلای نزسکلوس
 یتاعرت كنص رب هدنشاب ییا شلاد هّووا هلا هالفط حرف رب

 ح . ردلوفشم هليا اشاع یتاکرح « عاغسا

 ییا رلناقاب هنیرلکنر داحنا « هنیرلام- تپباشم كني هللا جنک

 . راردیا مکح هنیراقدلوا ردارب

 لباقم هفاشمو نح ولرد كس كرم هک نداعیس هن نوجا جنک



 ۲ 2 0 جر( يوا یافت لمصر

 رسارس هتبح نامرف
 ؟ داقنم هليو یدلوا نده ترطف

 العا یرکف ییغوط اکس برای
 ؟ اشا یتنح و یعزعا

 روحر, هیایس بوجوا.ندننج

 . شعا لباق هله ج,

 .رولرب هنمز بوشود هکدوخای
 . شا ېلثم هننروص زق

 روظنم هحنلوا یزوق یلزانرب
 . شعا لیام هدشزیما

 قاح ون وا بوئوط هدننکوک
 : یافتلا هدنمز وك رلا

 ! لوا نزک افو یزوق هب روک یا

 ٣ .ندنوس ینس ردقوا هم اق

 !لوا نن.ا یشحوت هلبا كرت

 . ندنب راسخرب اکس زلک
 | ؟ناغفاوب رده ناج سنوم یا
 ۳ ؟ كدوجو مرللوق یعدتعا
 نازوس یدلوا مورد هلک هح ون

 ؟ هلدورس كس ردملشتآ

 یرازو نینا مدیا نمریدتیا

ِ 

۱ 



 د + ۳

 ی

 هيدا تابجتنم مصر

 نا
 دوزا تقر فطل نه

 ! كقمح بابر ردیس هغر

 میاد نر وافص ةمطا به

 ؟ عجار یلکد ا ! یرای

 شلوا SO مرک قالخ

 ؛ كلام لحنم هده رد یه

 ۱ نایاع كلهسالوا , نسهلکروت

 . ناوک | و یدیا رلاق هدتملط

 دلاوتو لسانت هداشا

 : ونک نایرح مکح

 ددون و لیاع هدنرطف

 ردکتمکح نایرمس ضد

 ددح لصتم وش هدلاع

 . ردکتردق لاک عنص به

 ! لک روم یا كناحس
 ۳ بدم یا كیاحبس

 ؟ ردام صیرح نده دولوم

 ؟ دازون ربسا نوجا هن ردام

 رتخد هدېولوب افص های
 ؟ داتعم هسنا هلسیزوف شلوا

0 
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O OD TO OT n r 
 يدا تابذتثم لمس نی

 3 as ها عام ا كعد .ردوب هدهسدا تتهقحر هتشزا

 ۱ ۱ رولو هدنسهر اد تعسط هنس هلطرش

 3  قالخا بیده ؛ نادجو هفصت » راکوا 4 هست یا كياس دا

 . قالخا ی. رعش یعاشرب 4 . ردلکد رکنم ینیذلوا ناهذا ریونت
 ا

  هتعبط فلاطل و هتبح قوش « ىلما . زالوس نوما كمررو یسرد
 ردق ینیداوا نکم ینسهولع تالابخو هلق تاحناس قلعتم همر او
 کما روصتو ضرع هدندوصر, نیتمو فیرظ « نیکنرو فبطل
 قالخا هذوا هسیا راو یشر قج هلوا دیفم هدهرصو . ردرصحنم
 . ردکعا دعاس ندراقلن ورب هدر كحهاسهدا ضرعت هوم

 ہے ھا 201۹س

 ین زان حولوش هلبا ریس

 ! ارح هتشچ رونیدو بوک
 ینمزون لاخوش تیارکف
 ؟ ارع رعش هدلویوت یگدروک

 یزح ةنارتوش تیا شوک
 !ارجا شما تعنص هن داتسا

 ؛ رداطخ هرکید قو تدنت

 ندا هلا بوسام

 .٠ دودا تريح" عیدب شقنره
 ! كقح بانج ردسەولجرب



 ۱ ی رس ف ت اه اا

Tae TET 

ECE 9م  

 وا « رلهراعتسا وا ‹ راهمشتوا یرلرعش نته كنمابدا ربهاسشم

 1 یدک هادم اگه
 یرلکنتروا هلص وصخ و جوک ردق هن قمردوا كىر هد مر قحا

 یهبونعمعیانص هدنامدا هسا تراهم جاتحم همه تامریدتیا جازتءا

 هلتعیبط یعوضوم صوص ابو لکشم ردقوا هدكمبا ارجا نسح
 . ردتقد نایاش ةشرذوا هد اهر ون

 ندتققح هغ دلوا هدل و طقن .زما هدافا تققح « تاغلابم اعقاو
 یبدتا سح كانسیدنک یتالاعفنا و راکفا ؛ یعاش . رولوا دیفم اهد

 رغ اغلا هکردنوحما  كملم هدبا اقلا هده رار اپ هاندشو توق

 . ردتعسط هنب هسا رج قئاس . ردیا تعجام هدنروصرپ یرایتخا
 لاخوسحو یونعقوذ نالوا هطساو هریدقت ینهمیدا اب اهدا

 هما تقو ضمب یتح . ردظوظحم ندراتعنص واردوا هدیرات وق

 یاحر هدنفوف كنالوقعم قوح كب هنارعاش رکف نالوا لقع ریاغم
 ۱ . رولو راتعا

 سحو رکف تاسدا دصقم هکنوح .زامولوا مازتلاقطنم هدنامبدا
 دصقم و .ردقمراقح هروهظ نادم ییادیو نیساحم نالوا هطاخو

 یغیدا لوا بولوا تشاطم هقطنم هدراش نالیزای نکرولو لوص>
 هدا لئاس ندهمالع | اعم یمک دهل الما يک « قمارا
 ندراهظا ینسهنالهاح تارج قاشق اف هرامشا و رانا زبه ۰ قم راف
 .! نکس هنیرطاخ كنهسمک هقشب نراجع روهظو نامنکخ

 هلوا طقف . راسهبد ( ردبا ییا هن ییا هلا یا ) معاشر الثم

 کیا ) كنهبضق وب زس هکرابوسم هدنروص لزوکرب هوا « هدعفومر
 ,زکسنمهدیا سح هدزیکنهذ ينضراعت هلیتهادب (ډدپا ترد يكياهرک



 هيدا تابوت یهو ۴

 تسار انشا تهامو قمالق یلاخ ندعبتت ییوطم ناسنا نوجا

 , ردمژال كمما رظن هنا

 ناسنا ؛رهح نالوا روتسم هدنتلآ یرلهدر رنارس دعبال قحا

 ( رییسکش ) هدنجا رمش تاهد كمليب هرتسوک بوروک یوم
 هلسرفلد ناولاو لاکشا هکوبلاح . شلوا بصن «هسمک زا كب یک

 شک ۱ هدیاقت نکماامهم یتبط مییادب نالوا روظنم نابع ا

 رولبروک تقفوم هدارعش

 راد هاتهم بشرب هرظنم یکیدتیا ضرع الثم : ردیک مسر رعش

 ریوصت حول رب ررتسوک قالراپ و نابع یک زودنوک یتهجره نکیا

 لوبقم لصن هدرظن عیانص ناانش قراقد نوجما یفیداوا رافم هتعط

 نوحاتلاخد هنسهدلاو هدبوقروق «ندکیوکندیدک اضرفهسزام هلساص

 كحلطصم رب هدنشاي ناسکس «یصرب ءدنشای چوا نایالشاب هفمرقاح

 نریدتا راکلهزدوک قاط رب هدلو یکحهمهبلیوس بولوب هربندرب هل
 بدا نارور سیاف نوجحما یشداوا یانم هتفقح ید هموظنم رب

 ۱ . نمهلیروک رظن هتسياش هدننا

 زب ىح اقو صیاقت ولرد وا كننالوصحم هسیغن عيانص جا
 «ناجنسهققد» نالوامورحندهللج ُهصاخوا .رولوانکع هلبا ملسقوذ

 . ردلکد لباق قعالک | یرلهققدو یراقرفو هنسدقنم

 تاممشنو تاغلامیوزل تقفاوم هتعطو تققح هحهمدا را آ

 | 1 0 ردم ولعم هل دز ابدا ناققح ییدملوا عنامهب هلاخ عاص یک

 ینرداوا هک يارا كر وصت نف ا وارد وا كباشنا و

 , زداتتعمو مهم هلسهدایز نوجا

po oی  



 ت ا ڪن ف ا ا ایا ا ۳۹ ی شش نهاد او فتا

 ۱ هيدا تاییتنم لمسر

 مارخ یدردیا مرازوک قرالاد

 هلبا ترثح هاهج یاروام

 ماع تاساکو راحشا و 0

 با تبارغ هحهلو کناص

 . ینانعم رس یدرابا سسرپ
 ندههار موح « ندرلهغلاد

 یازفا وترب جات نارتخا
 ندالاب هنامک ار لا

 هنئندحو شورخ - هک راهغلاذ

 بس كن رقدوراسکنا هم نو

 هنتمامش بوردتبا ورفرتس
 كنم ف يا

 « ه6یتس « هدادص یدنلب هک »

 هللاالا هلا ال مدح و

2 

 : ندنا ار دت

 .ردهعسطتاد وشم لسا و هبناسنا تابحر واصت ؛ همیمصتاسدا

 - هغ دوا راد هتناسنایث یرافدزای كناشناو رعش بابرا نوا كنا

 تادورشم - هلقمالوا لئاق EEN هراش جراح نده رشي تال

 هبه ارا یراوطا و عاضوا ناولو هدتعسط هک دا قلعت هب هەم بط

 رانهتسلا قلوا بیدا قحش هدلاحو . ردفلکم هلقمامشقلاق هنا a و



 هیبدا تابذتنم یمسر ۹.

 ۱ افرع رادهبیسمل ندنایبدا نوچکنوا . ردقا نیمأت 'یراپتسا هلیناونع
 1 .. ژرهدیا نط را رتل وک ددرت هددملسآ یتةیقحو نادجو بحاص یه نالوا

 | هدایزدلا كتوق دوو چوا ېک رکف « لایخ ۰ سح + كمرتحم داتسا
 معاشر نابرک , ساےح از كلا « ردسح « توت ینیدلاق یرئأت روحسم

 « ردیا تلآلد یرلرمش هنفیدلوا

 عبط هدنراش را ٩٤ . ردشهژاب رمش هد هرزوا مدق زرط ؛ كب مرکا

 ٠ هللرابتعا یاعم تدوج « ظافلاتاازج ی (رحس ةمغل) ینیدلوا شرادتا
 . هدایز كا رانامز وا كي مرکا هکتوج ۰ ژالاق یغاشا ندرلمیهف « ندرلیلئان
 > رابتشا بایجا ور هدنبیدا طی بولاق هدنرثأت تم ننایدا محو برع
 . یدیشامهراروق ندنرم تسد كننامز یولسا نالوا

 ۰. رده دیقس ةو ر هدافتسا نایاشو رادتمیق + ناملار دقت

 ۰ ردم « هتسکش بابر » كلبا یسهمصر

  .هجزسنارفرلهچ راپ ضعب ینیداآ " امظن ندوغوهروقبو « یسهچرت الاطآ
 ۲ . ردیا تابنا یقوفو جرد یک هد

 . ردیسهحفص_« نالا كلا « نایرک لا كتقر حاولا ؛ « مرک ۲۱ دان »

 رام یرلبلق ساس> نوجما ینیدازاب هلیشای زوکرب نایوق ندحور یسهلک یه
 هلیسح نساباب راک هلای و محر یزاورپامس لابخ كنبداوت یدأآوف هر . رادبیا .

 عاعش ندا طبر هنر جور یا یدیا هسلوا نسیهگآ قفاو « قفار

 . یدررالاق درعب هکلب ندکمرتس وک یاحفص كنرعت 1 نیآ وا یونعم

 دحو

 ات ن یدیهجک بکو کمر
 ۰ هدایرد رانک مدرونولوت

 اس یاضف ندرا یدیا كاب

 . + دارا ندنابداب هينا رحم



 سیسأت كنيسانش ۰ كب مرک |
 یو دا "یدح كلسم ییدلوا شا

 قفاوم دلا هنناجابتحاو تا اجلا كبرصع

 تیکوکشم باحس < مسو هدر وص را
 یاس داةراجس هراتس ندبا رات سا دن

 ناقاتشم راظنا هدنروض ر نیکنر
 هنسر دنک ی رکفتم باہش هلا ضرع هبدا

 .ردندهدناسا نافارنارکش روبح دالایلا

 کن لواهنس زوتوا اسرقت ندنو

 كېلاراشم كنسرد تادا هد هیکلم
 كياريدا نانولو هدنلاح مشر زونه راتقو وا یلدا عیدول هس رادتفا ةدهع

 .ردشلوا ندنرلمهم كلا كناءقفوم لئاسو ندا تمدخ هتنافاهکنا
 حاصفاو حاضیا هدنروصر, قع دلا ینکجالک مزال قاوا هن هباغ هدنابدا

 شا هملق هدننامز یکلماعم ی(تاییدا میلعت) نالوا یاعبتت لوصحم كرهدبا

 ناقاتشم هلماب ییوادضیف اس دارا روک ذم رم دتیا رشنو عبط هرخالابو
 . ردشلا لیمشت هبدا

 تاسدا و رعش ناولو هدلاحرب دیقم هلبا لالغا لسالس ردق هرلنامز وا

 هن راکفا یکربت كنابقر بصہتمودنعم قوجری و شاو روق ندارطضا یتیضم وا
 شمررا هک دتک یلومش ةراد س هاتحلا امر رونارون لاعوا قرەلوقود

 ۰ ردشل | نسا ینیصر ناين كني دا دد رودو

 ۰ دادماح نایاب تابح رب ید هدنماشزحا رب رس كتهس دا نان

 شقا عادبا نوجا یسایانع عرفت ك (تایبدا ملعت ) كنيهاد دلوو وا
 هدنسهبدقه كرثا روک ذم - گالاک قمات ۰ هللا یربما ضیرش رەش ینیدلوا
 داتسا كب مرک ا ی« اةفاو ًهملاط؛ ے نالوا ر ذیهیارآ ېک عصر جار



 مس
۱ 

 هبدا تابذتنم لمسر ۸

 «راکنا رک هسناوا تفاطل وا

 : رولوا قفاوم كد هجم رشم
 چآ هکبلا کسکوک نطو چا
 جاص هب هب ر وا هدراةىح ی ادهش

 سس و هیچ وب 7 سس

 سعاش

  نیزح نزح یهدنرانامز یلادوس كا كتعسط ؟ ردە عاش

 1 - یک منش هدلک - ندنراهدنخ . ۰ ! قولخ رب شلداراب  ندنرامست

 | ماشا - یک حرق سوق هدطولو - هدنربرک « یرارثا هبرک
 هنقوفكتعمبط نکیا ربسا هدایزندقولخ یه هتعبمط .رونوروک یرلتمالع
 نکیا لکد ردتقم هبهرادا هلش ال یدوحو ۳ رتسلا قمقح

 «هض طق رب هقشب «هلکوروس هبهلکوروس هلبرالوق فبعض ینمز هرک
 لبا مادقا زلک تقاط ردقوب ! ربشبلاح هکمروتوک هلاک زکعرب هقشب
 نالواشلوا سوبح هدنجا رلهدر هاس هدسفقای هحناسک یاوتو بات

 ۱ یقجهمهنولو اوه یفاک هسفتن ندهرک اي « نیزح ردق یسهمغت كرلللب
 ردق یسادص كرانهاش نلیزوس یغاشا هلتدح « بولیر, | هدهجرد
 هسا سعاش < رادایرف ولرد وا رعش هتشا . رالشاب هرادایرف یا

 شب نوا زکلا . ردرلهراع وا نالیداراپ هدرطف وا « هدجانم وا

 ٠ هیفاق هنبررب ینهک زکس یسرکی « کما قیفوت هلیعافتو لبعاقا یناجم
 A . لکد رانالوا ردتقم هنعای



 منو

 ا و ر

 هعاص راق یز لاسردک نس

 ! هعادلا نس شرف نیلوس <
 زرولوا كاله نوت كهسردک نس

 زرولوا كاخ هدراتا ناج هکونیوق

 نورو ههاس دیک نطو

۷ 
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 نت LS فا باب ا السد ات
EES ۱ 1ل ی  rدان ب  

 ۳۹ لاوترا ss تحار هسا رک دهیم <

 ك اا قرف ردقە هد سە زآ 38 .دنلق كتلم ر 1 ا ۱

 ِم « ریلست یالوق ۷

 9 كکلرکسع هکر دییالوطندرهملاطم هارو نطو+ایوب«یلاعر یو...
 ۰ ۰ لزوک رب ۰ هریسم لزوکرب هل يبهبراحم نادیم هدیاصخرب كویب كا ۰
 E ۱ ۱ ۳ جا دع هدف 2 ۷ 3
: ۱ 1 

 1 الواو 3

 ۱ 9 3 ۰ ف ۱

 بوما نکع جنون ۳ 8
 شلوار نام هلک یک

 ا لاهن قاب با فاطنا ا 7

ON AE نامیسو رن 

 ِ ۰ - ناور لاهن لوا هلتفاطلوت ۰
 0 ٤ «مایور هجو در

 و ؛ همالوخ یدنکینع روهزکپ 3 ٠
 ؟ همادوس ید وقود روصت ود

 ؛ناناج چیه یعرزک هوب ها /



 1 هدا تابختنم يل سر

 تیرج واقد یاد كسشعا راوی

 ندنراسا قدلوتروق هحرک قدلوا كقشع رسا
 ها نسح رتس « تردق هلق بذج یدمش ر

 ندتما راظنا نیسالوا رود "دا ات كلام
 ,لاشتسا دما یا ها كس شا نا راب»
 ندتحو ساب كس نا وا لب س نایک

 تيا داها هاد یمکح نا ودر

 ندتفآ وارده نیسهبا ظنح یکلاقا ادخ
 « رلار  هدنزاب كکيدزک یدلاق هملط بالک

 ندتلفغ باوخر» نایژ رش یهراب یا نایوا

 : دم وح

 . ردکلوک هلس نکرولوا یتحو كلوا كرهلوک یاش كکلرکسع

 دوخای ندیا نیبزت ییدوجو تقو یتیدلوا دهش ینشای زوک رکسع
 ناق نلکود هنیرزوا كبولفم وا ندنحلق نامز ییدربدلوا یننهشد

 ". رروک هدنراهلماد

 ج ن اونا رف كا كنیرانم هسا رکسع احا رکغ

 . رولو هرج 2

 ور نکات اا رقاررط یک ا
 هدرونوشود یتکجهنبزک هدنراخشفا نامل كتلخ یا ا 19
 ؛ رروک حجم هنتسوا یتلآ هکلبو یواس هلبتسوا یثلآ رب



 هيدا تابام لمسر 04

 ندنداہش نوخ نمهیام اپارس ردرم
 مک زداہنجا و دج باپرا مه لاع لوا زر

 ندنریشعر, قدراةیج تلودرب هناریکناهج
 هدته نادم هک زادام یولع لوا زب

 ندتلدم الاخ رلک نوها راض هلاخ هز

 تی رح یاغوغ هدهملوا لوه شتآ رب مته

 ندنربغ نادم نوجا ناحرب نالوا دص یعراحاق

 كدالج هسلوا رهق ردژا یزادکناح دن

 را دز ےک ت ا دس
 ` نیساک ناسالبوط نیسافج باسا وارد ره كلف
 ندتععر هدنلو تلم مهبحف مو

 راتقش. و روج مکیدکح هدمکلسم ۳ 1

 ندیرادص « ندرازو ردالعا یفوذ ابدا ۳

 مک شود هزانط ؛دنزان فو ی رب نطو
 ندتنیغ مالا ینقشع ناقداص زامرریا

 ۰ : ردلاع هدمدنع ؛ ندفوخو اجر ماربم

 ندتموکح ضایغا مقح «ندتفنم مهفظو

 دادس یا داف وغ .ردح هاتم نادراوج

 ندتیح نوخ شتآ كملظ ریشمش ربرا
 تبرح یاحا هلبا دادیب هلبا رظ نکم ه

 ندتمدا كەسردتقم ریدلاق یک اردا  شیلاح

 تربغ نهوج رەزکب هسالا رهوج هدنکوک
 ندناق ست ,ندتسضت تدش زلزا



۳ 

 ی بابرا .E كلالغ

 ندتمدخ هفاصنا یداص نالا 0 ددکیوک

 هب یناف قود ر ردنا كر” یقاب شفر ناھا ۱

 ندرهش نسحآ رالس یلاع ییردق كئاح ۱

 راتغر هوب هب اح لوط هدقلخ ردد

 ندتناما ظفحت تنش ےل ا ۱
aمک لوا روروک قالا ند درف یھ ي ات  

 قد a رلیا راع هدندنش یدنک زامتو 2

 هک اردا لها ردکعد قلآ ماقتنا ندکلف

 ندادن قلوا دفتس ترغ دسر بودیا

 دلم تلف دامن ترش ماکحا رورود 1

 ندتما یار فالتخا تجر را اف
 یعزع ۂوق كنیکمرب ماع ریودن ردیا
 ندا تابا یاب تاب مرتب نا

 رالقاع ن نوجا تقؤ رب ا ۳ ی
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e۲لمصر  aبو یا  
 E 2 SE ها

 8 یادض دا ا اشو هک « یدیا هدنجا رصع وا هس

 هنسهچردیاریس یهقلطمدامبا ( قیترپوق ) اکدرندیا تباقر هبا سمش
 7 « رهدیاتاسا یهفدارودو س+ش رارقتسا هلا هضایر تاقیقدن ماطر

 كنهن رک تیارب نالوا ندنسهمناب تازحعم كد ر ینادلوا عبا

 . ىدشاا حاضيا اف ین.لاع لأم
 3 یاب رز یاهج «كنهنالاغ مکح هک یدبا هدنحا رصعوا هنس

 ۲۲۱ نكح ىنا, لام ن ناب نوجا. كمزا ةديدادقلسا ,

 نروشود هراشالت قوح ر هلس یراقرامب « یرانولواب نالوا

 یزوک؛شُعا لزنت ردق هکلحنلید نکیا ندناکداز یتعج ( تیوزەژ )
 ناطسش یدنک طقف «ناسنا یروص «لابوط یعایآ طقف «قجا

 . , یدشلا سسأت ةدنمایرو بصعت ةياس كسررغ قولخرب
 نوتوت نداشصآ «هوهق ندنع هک « یدبا هدنجا رصع وا هنب

 نوما راناسنا «قرلبنآ هننا-وه ضرعم كقلخ بقاعتم ییررب
 .یدالشابهغل وا ادس اهد جابتحا یالب هس کیا یاوهیرب «عبام یر

 ےس یے ی 2یم

 ۷ هدصق

 « ندتمالسو قدص قرحس یرصع ماکحا بوروک

 نانا باب هایا لافا و تع كدلكح

 ندتمدخ هقلخ رال ناسنا یدنک زاعاصوا

 نذتناعا زمگح لا همولظم نالوا دنع ورم
 هعاص ربلک ناصق هنناش تلم هسیدلوا ریقح
 ندتمفو ردق زالوا طفاش یه وح هک شود هر



 ۱ هيدا تابه لاسر

e st ۳ هاراکیرب هکایوک 1 

 .رونولوا نظ ءروشلاح

 6-0 6 8 ه

 ۱ : ندبمزج

 . نارودر ندکحرک هدتفرعم ناهجهک«یدبا هدنشآ رصع ی وا

 یشدلوا دعتسم یرش ترطفو نالوا تعاب کمرتک هدوحو رشح

 نالیروک یتهدخ ردق باک .تعسط ناه نوجا لاصبا هنالامکتسا

 ریاغم هنتعفنم كراطاطخ « قلوا رحس ( تءابط ) هلیلج تعنصوا

 قج هبمشقای هل هراناوح یکی باص ندنایوغل زسهناف كایتحو تلو
 یان نکنم السا ہک اح - قوھتررف ندنلاعو تاک

 . یدلیا راشتنا هنف_طره كنابوروا نزلا ربخ هلس یروهظ

 دوهشم یدوطاربعا انالا هک « یدیا هدنجما رصعوا هب
 نوجا قمروط یراق هنسءیهاق هوف كالس ناطلس ( نکلراش )
 .اورخو ناتسراحمویسد رصاحم ییناعع یهایوو ندقدشایغ وا هجرلهنس

 < هرکص ندکدروک هدنلا ینالنتسا مالسا یراتهچ ۷
Eراتخا ی وسد رانم یرتسانم 8 لدب هم وکح یارس  

ERY 

 یهاکشدم هطانرغ رللویناسا هک «یدبا هدنجما رصعوا هم
 « هدقرش « كرهدیا قغ هنناف موصعم ییدابا تشحو اةسکم « مولظم

 بورغ یلتسشهد رب قجمدالغآ ناق هتمکح رظن یساشام هدب یغ

 , یدپا راشقا ادیب يم+>ول



 رکا هکر د هملق یسجر كنساحم . رددوجوم هعانصو

 «یرازبکد هلشباغ لتشهدوا ۰ شاوروف هنقومر كسکوب كا كرش

 كنواو كجوبوب ندنفصن كنسهملق هسوغام . روییدبا دیدهت یراهرق
 یللدشر نالو عوقو لوا اف دی / ردبارخ ردو لم چاقرب

 هدهدرانوا ؛شلاف قحا هناخ ردق یللا قرف هدنحما ؛شملقس ندهلزاز
 . رو ور وط وا یفاط ارقف كمالسا

 ندهملق . ردهملق رظن ُهطقن لویو كا نوحما كمر وك یتکلع
 .« یرلغاط یلوطانا مکیدتیا فیرعت هدیراقوب هسرونواوا هجوت هقرش

 هدهسلزوک یتیعضو هکردیا فداصت غاطرب هرظن شیب هسریلقاب هونج
 لراغاط . ردلکدنیزعو رومعم یک غاط نالوا فرشمهتسوا كناما

 ۱ .لزوک یک نووق یر «للسز یک یوواط یر

 زا . ردسهلح مالسا یسارو : هنتهج بونج " كنهعلق 4ک
 لاصتاهنساهتنا دح قرهلوا لئام یغاشا ندیداقوب امناد یک یلاح كام ۰

 هدیارخ ردق سیربق هد هسلکد رومعم ردق یسهلحم ناتسرخ . روسدیا

 و تم

 .  هنفرطر كنلحم .راوهدراهناخ هوهق سف شنای هلتتسط ندح . لکد

 . ردینیع كنکهنوا کنکویوت « یلکش هک « شمرک نامل رب رکید
 هدشمنکب هرکوص ندقدنادای یرب « تردق مناح هکناص

 كنسوروای لزوکوا نطو ردام هکناص !شمربتک هدوج وی یظن هدرب

 تیر تا شمروغوط مآوت هدشمهمددیآ تعاق هسالوا كن

 ردقوا هنیرب «شمهیا ادیپ یتمسجم لاثم رر هدنسیشراق یتقاطا سکع
 هداتفا قشاع کیا شا فداصت لئاح رب هنیرلارا هکردشلوقوص نیقأی
 . رداجم هسنولوا سابق .رویشیلاچ هفاراص هتیریمب هلبا نیزح “پرک
 ,٠ روبنوروکل ایم لایخ طقف , راواهد نازل رب رکید هدنسهنوا كنا
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Eراهفلاد یک ناماره یعسط ناملو نامز یتیدلوا هجرس  
 راکزور طقفف . زون رک قر شماوا هبهلزاز « رولاق هدنجما

 ها ا «فیفخ ففخیرار ضب كنامل هجنلسک
 .روشکهلاح رب قار «فاص نونو نونو یرر,ضم ؛روناسوا هلراهغلاد

 مادنا لقاها لیوا تو هندسهنوا فواصل : ین
 رومعم كا كنىلليدىم . ورک هراربمح عساو شملنا یرلەنسا

 یتهج لزوک كا كتکلع . زدسلحم نانتسرخ « مکیدید یا
 ندنرالژوک - كارلرب لزوکوا راکنرف ناشوراق +:راخا ؛ راه وط

 لکشت هداروآ هدیه وعن قجافوا ر كلم : راتمرقت ٩
 ؛ شما هطاحا غاطرب قجافوا یفرطم كلام . رویدوط شما

 یلىم هب یلاعت « یللثم ییرشم لاک تحاصر عضاوتم هک عاطرب هلب وا

 هطسو كنام او فشخ فشخی ؟ر شدلاح کم همر دتا س

 . یسکیا ر ههنوا ندنفصن یک ید دادتما یزپش یی

 هقفد روا رک هنیرار رب هدرزوا غاط هدیجاقرو را

 . راو رابوک لزوک لزوک یلەفاسم
 ؛شعلوا نایزت هلرلکشوک العا « راهجتاب سش یرلارا كرابوك

 .رونوروک یکریکراک ندقازوا ندننیدلوا ای ضاس یسه كنهشا

 یبیلایدیم تیروسم بابسا یترنکردقوب هدعتومر, قافوا قجردقوا
 . ردهتسیاش هسردتبا حنجرت هنجما زاغو

 هدشمرابوف هعطقر قافوا ندایوروا ثداوح نافوط < یایاب ۱

 ۱ رویلک مکج هيد شربتک هیاروب هبلکزوس هلکوروس ۳3

 ۔رویټوروک یشرب هقشب ندداویدکیا رب هدنفرط لوص كماکتتماقا
 هم ط نتاع قوا تیرف-رظن لرد ف د

۱ ۱ 



 یفرط ی کیا ؟ عفومرپ زام ولو هداید عقوم ینیدنلوب كکش وک

 غاط ی 1 ندب رافو هنتېح یکیا 1 شمالفاح و نامل یکیا هدعاشا

 : كجد « هدرظن هسلقاب هنلاح ؛ شم رکداناق

 شمایا شوغآ رد ندیناج یکیا ایرد و هوک

۱ 

۱ 
۱ 

 ردساال ال هسا راک ¢ ا ی نا

 .. رو ولوا نظ رودیا ر وص یلابخ

 هعق وم ون رانایارآ ۳ یلاخ ندردک « ندمت تي

 یکی نیدرونوا هنفرادرب هدبودک یتسوا ماشقا ء ناسنا ۱ راتیسلگ

 هثم رطخ مال | نالوا هداکوکروربح ور یاشاع ندا فداصت هنسرظن

 . هبلق هليا سه * راو تصاخرت هدب راکزور هک ایوک ! رومرو نادم

 ۱ ۹ دع ع تو الب وط یرادکحاا یکیدل الو هحفدقح بورک

 ۱ !. رول ور ومس

 . رویلک یجهید شیلیناراپ تخرب هلیوب هنیرللاع یناحور قوذ
  یلولعانا یسهنوا اهد ؛زیکهدرب مساوزآ رب ندنجا زاغو کوا كکشوک
 لاک هتهجرب ندنطو دودح ! رلغاط حنقروق یلعوس اما ؛ ردیرلغاط

 ندنوب هکدمنا هچراپ هچراپ ی «هلیب هباشام رظن . شلوروت هلتظع

 ر ا هیت یزد اراک وا
 یللبدم هعولوا هلاحا هغاص + رظن ندهطوا غيدروتوا ؛ روییرتسوک

 هلکش رب لئام هبیضس یرظوط هیاراق ندزکهد . روئوروک یناهل
 جا هسنولوا ریوصت هدنلکش ناسنا رب شوراو هلبا هسوغام ؛ شمرک
 ناسنارب هدیللیدم هسرونوروگ یک زیغآ رب لصان هدهرهجوا ناعل
 ! رو ولوا نط نورو هد هرهح وا رغ ناعلوب هست ولوا دعیسه رهح

 ند ردف هدر واب هننته هنلکش ¢ هنفالعا 6 هن راظت كف وم مدا

eی ا ی ف  
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 ۷ هیدا تابجتنم یپمسر

 توکیو

 چوک كي یلیم هب يغناشا یکیلکوک قشاع یلږک ٤ وا غیدړوتوا
 ؛ نادیمر عساو هحقدلوا یکوا ؛ هدنرزوا شوقورپ روللوا نسح
 یحاغا نویز ارص ییا هنفرط ییا . راوهداحر هدنسهبروا كنادم

 یرغود یغاشا هالهغلاد هنالهنلاد یرلکنر فطلوا ؛ شلنکید
 هدروسلغاب یلکش لئامح دمزرب شاص هغاص ندلوص هحقدقآ
 وسکعب ندنسهقرا هدیرظن رول كلاسنا

 شب چوا هدلحمر كسکوب اهد زارب و هدنسهنروا اهد كرلنوتز

 نالوا یسهرغرب چیه ؛ شمکچرس هک الفا یره ۶ راو رانچ
 جک یراقدن | هاف رع ناکترون نایالشاب هباعو وشن زونه كمظاعا
 یراقدلو یرلنوتبز كرابموا هدرارانچ یلتظعوا ۰ یکراهاکن
 ,دوبنوروک یکربشبلاج هکمزا هدننلا یراتراقح رظن ندالتعا عقوم

 قافوا كشوک ؛ راو یشوک اشاب نسج هدنسهنوا زار, كرارانج
 اشپ نسح نالوا یسیلاب هفام عم . رویلولوا ربمعت ییاهد « یشرپ

 كما همادا هدرارظن هلبا لاشعر شما رححم « یتاش كموح ص -

 . رونولوا نظ شملیاب نوجا "

 ثلاث ملس * نادوق هدننامز لوا دب ادبع « اشپ نحو .
 هکرداشپ نسح یلریازجو روهنشم نالوا مظعا ردص هدنامز

 یيدنرتس دا تنغاب | یرلایرد نددعفت سه عقوم در, شوک یدنش و

 مدزکد ندنحو ته یابلع هنيم ینیدناوت هحراهنس زد يک

 , يدشمتبا مکح يارجا "
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 هیبدا تاپځتنم ییمسر ۱۹

 . راو فلّوم كسب چاقر نکل ؛ قوب ریبسکشرب هدنرلارآ ؛ ردنودم
 ۽ هصاخ نرتکه هجردر ىملع تافر هل وقواو یهبرکف تالاک

 هلساوا هداعلاقوف لکد یتردن ربارب هلبسلوا هداعلاقوف كملق باحا

 . رديتر رار

 هڼسققح زرط تاسدا لوا هنس اقرب اهد هدزعاسل ! تجاح هب

 یيدمش . یدلک هنادبم لاثم چاق رب قباطم هتعسط . یدتیا لبس

 هدکمربتک هنادیم ییهفیطل راثآ وا هلصوصخ و تفاطل نالیروک هدرارثا

 . ردلکد فرعآ جادحم تلوپس نالوا

 نوجما قوس هلامکتسا قیرط ینسهبلک تیلباق نالوا هناسدا كلم

 یود هدزرطر صوصخ هز كندا دعاوقهدیرب كیاسا نالوا مال

 تفرعم بیدا نالوا یفاک كما رک ذ ینمان همفاهفا یتایزم « یدبا

 . . كنبرثا فلوم . یدایا اغا یحابتجا وب هدننابداملعت كب مرک دورپ
 هققط ین . روسدیا ثحم ندناصه هلتهحوا و ندشدلوا یحش رب

 یلضف ر یکم دق قح لکد لاصق هلتهجواو . ردجرب هدزعاسل ربا

 تایبدا هدنامربطقف ؛رلیب هنلوب هدیاصقا هکلاتحا هفام عم .ردراو
 هدکمنا نود یفرب ندیا لدبت هليا ناکمو نامز یدعاوق کا یک

 هالرتسوک هدکا هجرت ندناسلر هقشب هت ناصقن كح هاسهلوا دوج وم

 هتفرعم ناکدبس رون تایبدا ملعت . رولوا ناسر هطبغ هتالاک كج
 میلوا دع ندیراب وسنم لامتسا رغ نم هسیا تمدخ رب لوس ردقهب

 یافرع لوصحم كعادجو ردار رب ندنرارادفرط دیدح زرط

 قلاخ ۰ ردترختفم رادم رب انعم ردقوا ید هحمسف نوحشیدلوا

 . نوستیا روسکشم ينمس ملقو حول

 سس 2 حسب



 t0 هيدا تام تنم لمسر

 به یرارکف ییدتبا لصاح نوجا تایناح ودو تار 6 ردراو
 یءرهاظ یفاصوا ولو . ردیا لالدتسا ندهر:س فاصوا هلتوت وا

 ۹ ردم كما نودنو نیست ام نوا ۰

 كعا عضو دحر هنی ران آ دل کف نالوا دودحم .  هدلکد هتلا

 نوجییکیدمهنابب یسهفاک كناقولخم عاونا هام مم ؛نیسام هلوا لباق لص
 نساح یک کجهلک مزال قعوط جراخ ندنونف تامسقت یلاعیبط بقا
 عضو دعا و ماط ر هیاسدا نوحشداوا لاح یدادعتورصح كمالک

 زامهولوا دع تسع هدکمتا

 یرب چه « شلک بدا نیفلؤم هجوم هباماد : هک كچ هلند اما

 دوخایو « سووا » - نالوا لوهحم کیدلی قمزای بووفوا -
 لوطم لزوک كب هد نه رضع ! شمهمهرتک هنادس راز ی « هات »

 یکیا هاسدا یراسضعب ندنراجا هدراو راتاذ قوحر یامهدوقوا

 .روبمالوا ردتقم هک وس عارصم ییا هنارعاشو هنمزای ءرکذترب رطس
 ندش ودتكنفر نهمهدیا رادتقا هضافا هل «تراملعم «هنیرافنصم .هلپ ود

 ۱ ؟ رولوا لصاح هدافه

 کلب ۰ رویک مزال قلوا بیدا نایوقوا تایید اره هققلاف
 كنیرلهداعلاقوف دادعتسا ء رانالیدارای قرال وا بیدا هدرهحرد یج ر

 شنوک ىح . رولوا جاتح هلافتشا هلبا تادا نوجما زاربا یا
 تلاهج یرلرعاش لوس كا: كماوقا يك ۱ یک ییدغرو ندتیلط 9

 هکرذتفد ااش ,یماروش, ناز یو ءا روی
 هد رلجحما ؛ شما لکد نودم هاشح هدا نوف EEE Sy تقور 1

 ؟شعا روهظیعاشرب ندرلنلکردات كب یلثم هاد کا اک 5

 تبدا نوق یدمش .شعآ راو اهد بیدا چر یا ار ۲ ۱

 و و ان را ھوا اک د ریا ی ی ارو ایک

1 ۳ 

۳۳۹ Mi 3 



NON ۱۳ ۲۱ تا  

 هی دا تارک لح هو 14

  روهظ»ی_ر ندنراهمالع لوس كا كناهج هکر دن ردق رب رش ومردقهنزوس

 تمواقم هتغالب مکح برعنیبصعت»نارودوشراق هتمیرش فیسهدمالسا
 یادواح ردقه زوس ۰ ردشلوا ناوخشیاتس هنناش هللأم « رلیدمهدیا

 هنیرزوا هدلاح یکیدلیدیآ ریمعت هرک چاقرب یهل | تیب هکر دتیبط یهوجرب
 ! ردشمهمهلیدیا رییغت یتیب + ثانبرب چیه ندهعیس دناصق نالوا قیلعت

 ندنادوج ومقلاخ هدنحما تادوحوم هک ردتهامسدقم ردقه زوس

 ! ردلخاد همالک عو هدوا هسراو یثر قدالوا قولحم هقشر

 فرع كدوج ومه هداند زوس هک رد دنساضتقا تیولعوب هثشبا

 !روسلاقزجاع ندنف رعتقح كنتنم یدنک نکا هدرفنم ٌهطساو هنتبهام
 رکف نالوا نابح یذ ٌهقاطم داعبا : ردیاحور دیشروخ رب وا

 لاکا .ینوک انوک نار١ روصت ماوع ینیدلوا شایاض ندرمشب دودحان

 . زدیا راهظا هراصتا هاکن هلا یتراکنر

 سکع هلابخ یایددو رظن ها نوجما یتمالک ۱ یتیهام نکل
 بلاغ نوتوب نوتوب ینکلاینارون ینیع نتوروک هکدلینهتسیا كلریدتیا
 : ردسهاس برطضمر شما درج ندنسارا ماع هعشعش رار هلکم هما

 كس « هتنرزوا راهحول یلاخ ولرد كسب ! ردعیادب ماسر روا

 تروصر - هسلوا هنسکناه ندنعط نساحم - هلا ناولا یرظن ولرد

 ٤ ررتسوک دوجوم نکیا مودعم یک صخشم سکع یرللاثع . درو

 .هربدتبا جت یهاوظ زکلاپ هکدهتسیا كما ریوصت ییدنک طقف
 ! رولق یوزتم هدرانتسا یالاب مع ینیدشو هن یایونعم ؛ رولس

 ینیدلوالباق روصت هک وری وصت هلیماع یتقیقح كنیولع یهوج وباي
 سکعلاب ؛رولکمزال یعربت ندیرحمیتس.یهاظ یفاصواو صاوخ نوجما
 یسهم رف توفیاساش اسر هدزشب اردا کنوج . ردمزلا یرحو



 ۳ هيدا تایجتنم ییمر ۹

 .اکتشیمم راجنک« یر ییدنلک | راقوجوج «ینکیشبراراوخ ریش
 هن ینسهلاع ردب « یتسهدلاو دالوا « یتغارف هشوک راراتخا « ینه

 ,روس هليا تاسح ولردوا یتنطو هدانا هسروس هليا تاسحولرد

 ناسنا ؛ردلکد ترابعندعسط لمر ریس فرص « هسیا تامسح ول

 ‹ تابح نالوا یزبزع كا كئردق بهاوم هکنوح ؛ روس یّتطو

 یایاطع هکنوچ ؛روس ینطو ناسنا ۰ رالشاب هلسف .یتطو یاوه
 ,ردیاقلعت هنطو اخ هدنحاتتدا هحل ءرظن نالوا یسلقور لا كتعسط

 هددیژزجر كننطو یدوجو هدام کنوح « روسینطو ناسنا
 رب ندنسهشوک نه . هسفدقاپ هبقارطا 5ن ۲
 یسطو ناسا دوو یک نیا رححم ینیزح دایر ی

 هدنسهناس نطو یعفم ىح ‹ حار « یسشیه کنوح ؟ روس

 كنبدادجا نالوا یدوجو بس کنوح ؛ روس یتطو ناسا .ردگاق

 یروهظ ہاک ءولج كنيد نالوا قجلوا ینابح ُهحتو یوکس ۂربقم
 1 ردنطو

 سس 44 6 وه

 [ هبدا ملعت ] ضیرق
 ءرومعم كنهاضاف ماوقا هجنوب هکردترطف ةعیدبرب روم ردقهن زوس

 هدکس ندهسفن تاعونصمو هملاع تاسسأت ییدتا راکدای هرمشب نافرع
 ندراهحراپ نالوا روتسم هدنمز قاما - ثداوح تابالقا - كسرب

 نوتوب یتقاطر, - كنبراهیبدا داثآ نکیا شماقارب یرتارب هقشب
 كنقاط رب هلبب یرانافوط تلاهج « یراشتآ لظ - ندبا وحم نوتوپ
 . ۰ ردشمام هديا هلاژا ندمانا هظفاح یلرحرب یتح



 هيدا تابدتنم یلمسر }۲

 یراقدارا « هسا هدرانالوا فولأم هلتققح 1 هما هرج

 هکرولیروکه ذخأوم باح قاطرب شا رظن رصح هغلوب هدنجما تایدام
 هدنمکح مودعهایو موهوم «هسراو هل یهلباقا یسهدهاشمو سل هداسد

 هقشب ندنطاشحا ؛ادارفاقح هقشب ندنتعفم كموحع ؛رارت با قم وط

 هرارب ر وینمان تراساهحاکن« بصعغ هتنارو «تفرسهف رصتار زعلاطقالخا

 رکف نطو هکردراندیا اشاع ندرظن ٌهطقوب یقین هثشیا
 ینسهطب رخ ايو دودحای رب یراقدنللو هغدنلوا تحب ندنسدقم

 ابو یناق كمولظم كسب چاقرب هدام ندیا نیست ینطو » كرهدیا روصت

 کم را یر سارق نود
 ندرشب تاعوضوم فرص نیزسقلوا یتسانم چسه هلتعسطو لقع هلیوب
 یرئأترب هداسد هقشب ندکمکح دس هنفالتاو توخا كراناسناو نالوا

 . راربد « ؟ رولسهلوا یمکحهن هدنرظن تبئاسنا كنهمهاورب نانروک

 ینادجو « یلودج تارک یرکف كناسنا مکح عناص ! توا

 < تلم « هباع هداسد یدیا هسلوا شما قلخ هدتهام یماقم هسدنه

 یدام فرص ؛یدزللق ناکما هنیدوجو كنبراروصت نطو « نکسم
 مدا هکراو ردقوش . یدیا ضهلسوشود یشر هقشب ندداوف نالوا

 ترد ییا هللا ییا لقع ؛ شلدارب هدتهام هقشب « هدئفص هقش

 هللا نداقر هدنادجحو هسروسدیآ لوق هلتهادب ردقه یتساوعد ؛ ردیا

 هلاعرب « هجندیا لصاح طابترا هليا یعرش لوقو یبیط لیم كکرا رب
 . رولیا قیدصت هلتهادب ردقوا ینمکح ؛ ریلک هنادم

 هد وق هنتققح كنسهضف «هقشپ ثلتم « ردهقشپ عبر « لقع

 كنزوس «هقشب نطو جراخ «ردهةشپ نطو ؛هدنادج و هسر ویلیامکح

 ۰ روسدیآ دامعا هدنوفوا هنت
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۱ 

 ۱ هيدا تایدتنم یلمسر

 : فتاهیدردباقوس هللاتس و ههاحیالتعاهنس زامرود

 هلوا عناق هلکرنه ! لسکوت

 هل وا عام هاد ناسحا

 ردار ر هع رق یدلواناخ

 او بابش وحدا

 هدیاهج مدام یدشلوا

 هدمو رملف مدشع امنع

 ضراعم مدالوب هار

 كنای رک یداىع هدمرود "

 كطاشنءدنخ ی هدسک ره

 تیعرنر وسافسر

۰ 

 رار هنا ی .یدکح

 OY هی رب یدلک

 0 رفعج یانطع «یرمع لدع
 رر كارخ کما كرت

 رخ مدمروک مع ما رب

 رسارس یدیا رورس ریسلد
 رالک هدلد یدراحآ هاسکع

 رر یدردیآ درو یشاصوا

 ردکم هلبا باع و ملکوک فتاهیدردیاهن هک اما

 ردنودو لضس ناهج هک ! لسکو
 ندنو انداز ۳ د

۳۳۳۹ 

  نطو

 ندشه هننافرو تالا نمک درو و كباهج هک هس رج ن

 یر ندرصع کیا FERNS هلی اوف ردف و ؛ ردا تمدخ هدایز 1

 6 ادق ردق هن هدر رکف « كرهدیا ریز و رز یدودح ولرده

 كش شن درب رب ینسهع هسیا زاو تا رده 6 ۰
 . ردشمام هلوا نوصم ندن هاش كمکح هنکوا ققدنو "



 هب دا تاب هم لدسر ۱۰

 هنناهج هلا تج كيب  نکررود بورتسوکه دلافطا
 هار ییآاه وش TAN مادیدراو هایش هب مجلس

 ردلکد رو هارب هک ۱ لنکوت

 رد رله سیلک هد
 تداع هقشرهدكم رو یدلوا توق هفعض ندب یدک

 تماقییغودهبامسیدا و غود یدک یقو هم و روسهدرارب

 تبون یدلکهقوذ هبهحنلکا یعحنلاصكس كشبیدل واوحم

 تقدیر آ .یرآ هلاح یه یدردبا راهاد یهدعاب

 تم وکح هد نکی دیا ص وصخ هدملاع یدنک ها0

 تقیقح هلیاباوخ هزوکر درب قلقج وچ هد هسک یکایژر
 تردقهسلوایرمهکمردنود . . نب ملاط هنامزوا الح
 تنجیاهج «كلم یاسنا . : مدربناص؛ردیابسیاررطا

 * تیاده فا وا ابا هدمشاب لصم#ت ید رپ

 كسرلاق ردق كيون هک! لکوب

 كسریلاق زنه ی هکهبا یعس

 فقاو هدنب ۰ هڪ مدلوا فرا ءم تبغر مد یدلک

 فداصم مدلوا هلک شم رب  مدتناتقدفرصک«ماعره
 فلؤم اکا مدیا نب ایوک مهسندیاسردیاتکیناهره

 فدام مهظفاح همققح رواییدل واّیعسهم اردا

 فلاح مدمشود هللا لصار هدناهج مدع و وایتحمرب

 فاومو دصاقم نات مالکره هل وح»یدرلیا

 فرعم اکب هی یدمرکف .هدنللاس لزا ناقض

 فرا هسمدلوا هتس زا رسا مدتاق اخ تافصقشح



 ۳۹ هببدا نایعذنم لمهر

 هباع و وشن هدنطو شوقا هلشاح و لدع شرور كنامظنت : روبلک

 هدنزرط هم هلکما زمکیدروک هدنقاپ هلتعسط « یقرت لفط هدنزان نایالشاب

 هشام هنسایوج قیاقح تکرح كتبندم ناهج هلبا كر یشیوروپ
 هل زهدادجاو قلاف هزعارفا هدز تفو وا « هتشيا . ردقخهالشاپ

 و تفرعم راونا تقو وا هتشيا . زر ولواقبال کمد زر ییلخاربخ

 یسهنزاوم اپوروا هدلاحوا ؛ رلببای یخد هنیراتهج اقر فاو ابسآ ندزک یک

 ضاف .ربلک هدوجو لادتعا نامر هسیا هدنیناسنا ماع .رولوا لصاح
 نون ندزلاح ؛ رونلفاص نوحا زهدالوا مر ىدا و تردف

 ؛ردسررفقآ يه ؛(هلوشود ضف لزلاقتسا «لهم تک روتف هدقهسالوا

 | رایلنامع نیساش

 د تند ۵ و تنس

 هچراترب ندمڑچ

 + ندا یارک لداع

 هنام بولوا ردب هلردام

 هدع دالو مدیا هداز ناخ

 مدوج ویدیالشسو نایرع
 یدراحآ ناهدهدوسهرطقرب

 یدلکد اطخ ی هنتزگپ
 هكربسا نلکیا هدرز

 یروهظ "یواست هدنرطف

 هناهجیب اضفیدتبا قوس
 هنارادنلق كبهن مدغود

 هاو 1 4 _سلکد جاتح

 هن اغف و هرک ىدا فا

 هنافراع هدب وقاب هسمک ر

 هناونان لفط یهدننیوق
 هناکی قلاخ هلا لاح وب



 هيدا تابوثنم لهسر ۳۸

  یسهلح هسراو هسنکم قوقح ردقه هدنرایدنک هرزوا ینیدالوا نخ

 .ردک اقلید وجو كنطو وب « كل ودو یسهل> .ردشانع راکدای كل ودو

 یر ندزواجم هربغ هدبولس هتتتراد نادج و یدباقعوردیه یتح

 ردسابقم حیح كلا كراكفا تیرح . هکیصوصخ كما تباح هغدلوا
 فوقو بحاص ر یادلوا یوم داجنا كراىلنامع هد هربخا نورف

 نالوا یصخشم توم كنهفرش تبئدم هکه درصع ر ,ضهدیا راکنا

 اا رزحودنسو تارفو نوح ج هلموحم تدش كسهلب راباب

 ؛یدیاهدنلاح هنسحتسم یضارا شمالو ماتخ یلزاز زونه راهرومعم

 كنسههاد بلصلها نالوا یمسح یاضم كصعت راب کهدرصعر

 ندنلوک < رانامود ندنروک اهد یرافرط یلوطانا هیزوسناج تایدعت
 ؛ یدیا هدنلکش یر ناغنایر, ریلبحاص راشتآ

 ۰ تهوص> هنیداقتعا كربغ هفت اک يه هکهدرصع رب

 یدعت فس « شلو توق هدایز تا كس زوي ندنحم هنیداقتعا یدنک
 ندیا یاو هدنسارآ ی قرش « شعلولآ ط شتآ « شماعح

 نوص كنهلالدع هنستنطلس .یدیا شمرک هنری رب لع هلبا تامدص

 . یدالشاب هعسوت یندودحو سسأت یدعاوق كرهدیا احتلا هتيم
 فرص یلاوحا ٌهفاک كمالسا هسلقاب هنسهناع رک تالماعم هکهدنروصرب
 شعا تدوع یروهط یالوا هئهز نالوا تراع ندیا--حاو لدع

 . یدرونولوا نط

 ؟ ردقود دما هدنساق كود و ) رکنوح ؛ ردنما زلاقتسا

 با هافد هدورلبا هد !اتوط یزکو نکيا هدزعلا تصرف زب یداب
 الح كراشید ( زر هدیا ابحا یزمنطو « زرولوازب ۲ ردقاب زمنطو
 هاند یدالوا ثكجهدیا همادا یتبح تررش كنیدادجاو اب آ هدلابقتسا

۱ 
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 ۳۷ نا تیوب لو

 یبدتا ناسحا هدراربو كتردق ضاف هکنوح ؛ردنما زلاقتسا
 هسزاقرب ناشرآ ر مک ؛رولوا نوتلا قهساوط یعار وط هاتهج تکو

 كزكدكوود ېوا « كهعطق كوو چوا ؛ رولو هنفدر یعاس هدننلا

 اوروا زمتعارز تالوصحم ؛ ردعلوا دلک تکلغو هننرامت نازخ

 ط رو ؟ روس هلسا یر کن نوا کل ی كن راهاکتسد 3

 . رد دعتسم هءهرادا یتسهلجح ناه هدورلیا - ۱

 ag یوم دل کو یداربا رک هکنوح ٤ ردنما زلاقتتسا ۱

 نونفلا راد كرو ترعو ناتو و نادلک نالوا م جم ەد اسو

 كمطاعا وا هدزب .ردشلوا ضاف كاخو یت:دم یارسنلود «تفرعم

 ۱ ۰ زر دادا ثراو هاع اسو لوا

 . ردیآما هک تدحو تمالسا کنوح ء ردنما زاتا
۱۲۲۳ aE A a امطق کما فالتخا "هاسو یهبونند ضداوع یک ناسلو تبسنج 

 و یادوج وم درور و دوجو هام وه وم یار هلع ءا را

 هدزلارو یک یط كرافلصت» ضعب ندیادع تیارد ناهرب ینمار ہدنجما
 اع یروهط تنتسعارم قلبرع « تادرک «  قادووارا ۰
0 

 كنامدقم نیکیتا س كيد عن زر
 ا و هتدلا هدقرت ماع وب رلناماسم هک ردتاب هامازاتسا

 كقوم « هدتتسن « هدنوق هک مادام هدلاحو .ردکچدیا عاهجا هتیرزوا
 هاب وروا نالوا یسدم نطو كزعامز هدیدادعسا» تافل ء هدنتلباق

 هنسهفاک كنهبهالمبا تالاحم ینارو هدف رغم 6 هدیور یحو « هدنس رق

 ,.ردقجالوا یسارو یزکص هتلا كعامجا زمکیدتا تحب ؛ردمدقم

 یاد هنمراشادنطو نایانوا مالنا کنوح «ردنما زاامقتسا
۹ 
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۸Aهيدا تام یل ضو  

 .رار وب ديادع تابح یی اپ لوب رمد هدنتهج یه كنبراذطو « راثوا
 تام تاع یناومارت نالیباب هدنکجهشوک ر كتنملس تای زکلای رب

 راروقارب چآ ییرایراق یدنک هسردیا اضتقا رانوا ۰ زرویام
 كام هم هرو تفابض هبادحا هدنوکود زر .رارویلسب ین رکف كاب راقج وج

 ندتفرعم تمعن هدزروسهالشاب هبتکم یزع راقحوح هاسوفروق
 . ردنما زلاقتسا هن هیفامعم .زرودامو رحم

 كانمل | لدع .یبهلصا ةن كزعلود هکنوح ؛ردنما زلابقتسا
 مزا ول تیداو تلزا نوجما یییدلوا تراسع ندنروهط هدجراخ

 دونم کر ارش ترش نالوا نه
 هدعاق «نامزالالدش ماکحالاریغتندق » هکنوح ؛ردنما زلاقتسا

 هیات یتادقرت راثآ ندا روهظ هدنتهجیه كلاع «دینمکح یسهیهقف
 فقوت هدلاح ايو تدوع «یام هرزوگ در نوا زمشدلوا ی

 . ردلکد راح

 چھ ؟نوسلوا لباق لصا تد وع هب یضام ید هدایاد دحت

 ناکما هلنروصهن هفقوت هدلاح ؟یریلس هيرو دوجو ندکی همودعم

 رشب ر۶ هليا فقو ینصاقر كتعاس چیه ؛نوساسهناوا روصت
 . . 7 یرلاق ندلو

 كاسک زو ترد یرادوجو ةر نوح ؛ ردنما زم اقتس

 زو شب ترد هلا لک ی هبمالاسا تفالخ هجوفوش ندیرمشع ر

 نوخ كنیرلنامرهق ییناتع - ننک مع کاح هدزکد « هدهرق هنس
 یر, لا كناند نامزیه نطو یانبا - نالوا شلوغو هاسداهش

 یتشاطیه كرب یرافدنلویو گم یر. ات ناخ یتعیدل وا ی کسع

 . رد رضاح کمر و لدب هاح وجرب



 ۳۹ هيدا تابختنم یر

 دناقع هدننادچو كسکیه یسلاعم داپ كنمدادجا هجرلارو کزر

 یفارشا هدهمومع راکفا هکردیولع سح رو , ردشلو یتوق هسدقم
 مدنعبط اذ یک هطغ کللکو و « هاقو و شلوا لصاحو دلق

 ؛ رولسپ یراهئاس قاطرب نالوا مداخ هقالخا مراکمو دوجوم

 . دوییریو رادیما كوبوب كب هجنتیما كزلابقتسا هيلع ءانبو
 هدیساروش دنلوب رام دمحم كرودزمغيد ولو شدعتم هدن ورد

 هغ لوا ناعف هقراب هدبرغ قافآ :تفرتن یافسا و 1 ۲
 ماطر ردنامز یخ ندنکیدلبا ساکعنا ید هراارو هاتعتط یساض

 هک ردعبط قوسرو , ردشمالشاب هفعراح هنهزوک زسهراح قیاقح
 قمشلاح هناصلاردا «قمارا تقبقح «كمهتسیا قرت هدهبلم قالخا

 لزم ابقتسا هدوا هسلع "مانبو .رویبریدنلتوق یراشهاوخ قوجرب یک
 , روسرو رادنما لوس كب همتا

 نیمأت اهد « زب هکزروبحم هبموالع هلفسأت لاک هدیتساروش حنا
 كماوقا نالوا هدقر قیرط ؛زرویهدیا كاردا هاش الیتبسها كلاقتسا

 هقفد رب یک مز هدرلنوا ! ای زراس هدیزمکلسمیدیک ؛ددروک یلاح

 تج یهباشابءدایزندهنسزون تیامو « باس احخیصیتج ۲
 ندشاطهدنروصقجهقاققیزاق هباسد نکیا یاف دوجومرر «رلم انش
 ,راروشنلاح هغمر وط وا هد نایت 5 ندربمد کلبو شلوتو

 هققد یهو اه لباق هنس ر جما كره وشود یزمدنک فرص هدزب

 شد راثوا .زروم دا راتخا یرارداح هتح نالوا ادفهن رش كى هن داحرب

 ندیدنش كروک ندا اضفا نوا رادا یرراهک اف کک ۲

 نوجمایتکر حك نع هدعم هرکصنوک شب ز, ؛رار وین وشود هراج هنک رادن
 ,زروشوشود هلس ینسهلاصحتسا باسا كنادغ نالوا بوج ولا یطق



 هی تاپوتام لمسر ۳

 ! یدبا توم ر
 ؟ ردە لاح

 ! نساو سفن ر

 یاش ؛شعا دومسم یطام نوجما تعج كرکو نوجا درف كرک
 « شما نیما «شعا تحار لاح ؟رولوروک یسهدافه هنوکوب . شما
 ةيامرس كرلتلم كويوب كا ةتققح كزمهاوس اي ؟ رولاق ینطل هنیراپ

 ؟مایونوا یمښاابقاو تمظع نالوا یلاع هدرلهجرد كچ هلسهلوا راتفا
 یمشتآ املا ندبا لاغتشا ربسا یتناسنا ماع نوتو كزعامز اي

 ! مەم وشود
 لاک كنيدادچا ناسنا : مهمونوا هدیساروش زکلاب ؛ رخ

 هسزاشلاجکمنا قاف هنیدادجا یندالوا نکل ؛ردیا راختفا هلبتیولعو

 یکل زستفاب هننیدلوا یر لوصحم كنفالسا هدنرظن فالخا

 , رولوا نم ایم

 هدکشا وزرا ینسهمع شوخ كننوک مدا «هک اه وشود هد وش
 هنب هدنس هح هسردیا رصح هدصقم وا یتمه ۱۳۳ . ردرودعم

 .ندنود یداعس هکردقوت نوکدوعسر هداسد .رلاق مورح نددصقم وا

 كنلامقتسا هروک هناسنانکیا هدنادیم راتهادیو .نیسالوا شغال رضاح

 هفظورب كوو ندقمارا یتدامس « قحرب كوبوب ندکمهتسیا یتینما
 ؟ ردسراو

 كتندم < یسهراب کیپ كتعح « یسهدیدرون كتلم > لامقتس

 هنتمالس كيا نوجا قلخ ؛ ردماح دمع كياسنا « ىدا 4یالخن

 ؟ یزالوا ندنلص كمر دلوا ندقلجا یدالوا یمامشلاح

 لوس هدنلو يرخافم ثیدح كما زمغیدلوا رختفم هلساستیا

 فق و و و و و و ق ق ی



E 

 ۳ ۳ هی ءا تاج تلم لرمشر
 عن +

 بقاع هدلاح او زوالا ص هدهنقس ها تعسط قهسراللشاب هاه

aو یهدوجوم دن اقع ولرد یه هاس هم دص راکفا  

 هطبرخ نالید نطو  هکرارولیب هيد  اکح ضب ناشیلاج هک چا
 لملف ءدنکح كساکر ایو یرشمش هحشر كلاخ ر هدنرزوا مع

 نییعت كموهوم ارب هلبوب ؟ ردلکد ترابع ندطخ چاقرب شلزج
 ؟ رولسهلوا یمکح هن هدنفقح

 : بلا فیس 4 ندا لکعت نطو 4 رک :
 ی ق هد هب

 دالوا هلع ءا « ردیا لکشت هلسفانم كلازتشا كن هنکس نطو
 نالوا یدوحو ثعاب هدوا « هسردبا هظفحم لصن ین.هدلاو « نطو

 یفانم كارتشاو نطورکف هقلخ . ردیا هبا هلتروصوا ییاکرتشم عفانم
 طلتح نالوا نعم هدنسهمانماظن یراعم هسیا یعالعا هلشال

 « نوسا راقح ندتکمر فلت ماوقا . ردفقوم هنیروهظ كراتکم
 جافرب ېک هتن .رولوالباقان قارب فالتخا هنیرادرآ هسلپایه یه نامزوا

 ج قمری | ین راه رآ نر ندک دوس ؛ نوسل راه هنر ر نادق

 . رولوا لکشم ندقمراق> ندنراکوک ندرب
 چ ع42 و 7-3 1 تیم

 لاا

 ترابغ ندلافتسا زکلاب یتاح كناسنا ؛ نوسلنوشود هلش ال
 ؟ ردیلکد

 ؟ رده یضام



 ¥ ا هیدا تابام مو ۲ ۷1

 یر یهوندسانجا هدهح رد ىج هس هل وا لباق دادعت یروهج اسما

 قافلا كنب رافراعم نکیا بک ندراتموکح روئاوا هرادا هدلور

 ر عاب 6 روشک هجوق وا « هکر دفاک هد؛>ردوا هدیلوت یراکفا

 هلن چافر و رش ود مکه هسنجما . ردشمءزکب هشدعم زوط

 ۳ ردنک بواوا لاق صا نوش نوتب هسرروطوا

 كافت نارودغمو فر نارادفارط نالوا دل وتم هدر یه كياسند

 «راردمسقنم هساج چوا یناخ كن ءرجموسا نالوا هدنمکح یسموم نطو
 . رارلبوس ناسل چوا یل

 هدلاح تقیقح « یک راردار شمتوط طوب رم هنیربرب قجحمآ
 نا زوج کتک دوحورب

 هرکصا هلا هدایوروا هدعاق و [1] ( ردنا لصاح قاشتا یوق )

 تقبقحو نالییاص راجن ٌهصالخ كتسابس یاماع نوتیکیدتیا لکشت
 . نایاش هکمرتسوک لاثم هدراتهج قوح كب هجهنندم تالاک هدلاح

 ۱ ردب راعش كنتم کج اقحلب ‹ نالوا

 هرلەخردوا ید هد همامع ما وقا یراکفا یکتا تخم ايڪ

 هلیب هتښوعص « لکد هنفلزسناکما هسرولاق هزب ؟ ردملباق كمروتک
 r . زمرو لامحا هلقلیالوق

 ارا نالوا هدزمعفابم . ز یی > نطور هک مادام ارز

 نافوط نالوا یلوتسم هذنروص یاد هنمز رکو ش « یکز مغیدالک |
 تالاعفا وارد ره ۰ یک تاقولخم نالو هدحو نفس هدنجما ثداوح
 هداچ هقشب ندقثلاج هبرقت ههر رب ۰ قرهقارب هف رطرب یهیاسفت
 هدرشود هباوهرت نمهفرفیه زب . زرهدیا اردا یرو رض هدیتیدلوا

union fait li force ۱[ 

۱ 

۱ 

 ات TO تا نا کف



 ا لیتر جا نر ی و

 ۷ا هب دا تامدتنم ییوسر

 ۲ هنسهلآ کن اهج تمه كهاشداب لوس چوا كج هل هلوا ترخفم رادم

 ردق ه هدنلود كس شب ترد ندا مکح هاسد هیس كس ترد چوا

 تیارد ماظتلا ككل ا ماظن نالبتوط یلاع ندنسهلج هسا شلک ریزو
 نالوا قلاف ههو كناوروا هحتعسوو ندبا لکشت هلسهډاعل اق وف

 . رایدقارب هدنسالتسا هح كنراراکتمدخ « كنسرلهل وک ییاودرب هج وق
 . ككلم دودح یره دراراکتدخوا « كراهلوکوا هگو ىلاح

 كرتشم یراتعفنم كنسهلح طقف .یدبا شلک شعالبیوط ندنفرطرب
 هناقفتم كرهدبا كاردا یتعفنم كارتشا وب هد یرابدنکو , یدنلو

 . رایدشلاح
 تار 2 کف اا تسنج فلا رافا نا

 یخحرات كزعلود یدک هددرک رب : شرک یسدواف ست كت هی

 هدنف رط هنس زو وا « كم رمشع رب كلبشك كيب چوا ! اه وشود

 هلاح تطاس هج وق ر هنسهحردبا هطاحا یتسهعطق كوس وا كنابند

 فثاطو كاغروا ناطلس هللا ندلا ءالع « بس كوت كا هک

 قافیا یرلکدتا هدیرلهرا هّیسهحردبا حیجرت هتیطاس ذی اذل « « یبوخا

 ؟ ردلکد

 یراتخا ۳ یرارطضا ءاک هدّتطلس رخاوا كدیزاب ی را

 کیا یک لوا ملسو لوا دمحم نوجا عفد یراهقرفت نالک روه
 تلادغ ةاسطامام هاك یداحا ساسا كتلم هدیولیدار ددحم كوب

 ؛ یدیا هسا وا شمالوا لصاح تسقف وم هماکحا هلته نوخ بالاس هاک

 ؟ یدسروصتم لامحا هنساق كب همنامع تلود ۱

 ابو قاشا كفا اقرب او نادناخر ! نوسل و وشود هه ال

 داح e اقرب 6 هحنلک هنادىم رلهحش كوس ردقو ندنفالتخا

 ؟ ررتسوک وات هن یارتفاو



 ۱ هيدا تابختنم ییمسر ی

 اتهد هوطخ رب نوکه هجرانابالآ هتاد رظن یتبساسح تیصوصخ لاک

 ی ز» لوسنا كولاپ رب مشت ۰ وام شا راب شاواب و رويدا طوةس

 / . رویابروک
 | لاذبا « هل مین كنناباک یوا + یدبا هننکسلا توبارب لاک « توا

 , يدنءاح۲ هر[

 5 قاغا

 يلد هدتفقح هبیا قفتم لصن هدقافتشا قافلا هلبا قیفوت
 , رولسهلسد ؛ رددجیم هلنروص وا

 كم رت وکہ درهاظ يقافتادناوف « مکح رب هکددروطسم هدهیبدا بک

 . ردیا عج كنکد زوي نوجا
 . هدنزرط هتسد ینسهناد یللا هرکص . راریق ررب ررب یتسهاد زوپ

 ۱ ,رولوا لاح یملربق هل هلسوزاب روز كراناواپپ ؛رالغا
 نالوا نایاش هکمنید یلبئارنع كتسايس ماع ندنسامکح ابوروا

 ٠ نوجا نایب ینیدلوا عنامر, كوب ندقافتا هیلغت ( لواک ام ) روهشم
 نات ینسهدعاق « زکسهلوا ردتقم همکح هک ان < كدبا ادس هوره »

 1 : ردشعا

 ههادبلاب هسلقاب هنس هفت یناه كلاع خش رات ینقوت هتافتا كقفوت

 اب وا نوتب یماکح نیرخأتم كهقوجلس تاود الثم . رولوا دوشم
 ندنراررب هللا باهذ .هنسهمهاو هدافتسا نددارفا نکیا ردارو

 تا « كب لرغطو . رایدلوا لحمضمو ناشر نوح راقدلربا

 ا هاند ر هتشاپ زکلای یر ره یک « هاشکلم ندلالالج « نالسرا



 دین ابو قبر

 لک .ییات

۱۳۰۲-۲۹ 

 لایق ار 2ا خم یسانش
 قا هد یر ندنسهدد# یاتفر رایسااج

 یی هللا ندا رود نسا لاک . ردلاک

 هلند لومألا قوف هدنسازآ رود
 . ردشمرتسوکآ دا قالفا ر فاح هل رب

 دیلقت انداع  صوصخحم هندنک كلاک
 < یاس زرط رب « ییواتسا رب نبی ا
 ةصال اب . ردراو یاس دا سس < فاو

 « روسح ىلا یاجاجوعاو دوبق كىفالسا

 عادبا قروريق هلبا هبرض رب ديقال كلا
 ریقح و نیکسم كنك ام هلا ناسا ییدتبا

 . ردشمریو تایح ةزرل رب هنیاق نایمهب راج قرا « هننوکس |

 1 شک وروق ییعاش ضیف ی هدنتفلخ هلءاقو قوس « لاک . طقف

 هل رلربجشز اباق و ریغآ كتا هدایز ندقلوا بیدا رب « یعاش رب فسا« ۰
 . ردشااق هدنلاح یسحالتخا 1 ی هلکیا 1

 ندا لالج هنس ډا رادتفا . زروءد یدنکدبیدا ؛ یدلکد اش ۰ لا
 ۰ ردشا وا تسایس لیتاق كلا < زکلاب ؛ رددهاش یسمزح : یهادههژر وخ 1

 رارب هلفلوا رادکنه۲ . ردنا لج تساجو تدالح هداما"قوف هد رلرثن

 به مو تراکذ رم تک هدهساکد تمې نز وس ee هدنراکفا . ردنیه

 یی . رادلیمیق یلاجیه لاوج هدنجا هرئادرب دودحم ۰ هجوتم ههطقنرب
 ۰ یداس ر هد رل ر مش ۽ ردشمامهراب وق لندن سه رغ ت تاتعو تاق كم

  3ردراو تسالشسو تدر ۰

  ۳۳ااو  O PR Aی اف  E N PI CSرقبا

۳ 
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 هیدا تابدالع لیمو ۳۸

  یابررظن ! رابشوه راوز یا » ردرطخ یبا عم و هراظن یروطو
 هکهلوا لفاغ نکردبا اشا یرشب تافرت هاکهنوع وب نالوا كتربح
 . ردنداعس نیرق هدبهاسو للمو ماوقا . ردیرا تیرح نوت تالاکو

 ۱ ىس 4 زالوا ىس هحنلوا تسما ؛ زالوا تدنما هحنلوا تیرح

 ۱ . ! زالوا تداعس هعالوا تورث ؛ زالوا تورث هعالوا

 | هتقبقح لها رظن یساروب هکلوا هاک ۲ ! رابتعا بحاص حاسیا
 كد وشم ؛ ردناعوضوم ناحتمالاراد هکلب لکد تاعونصم هاکریشت ہر وک

 .  ردیافر لوصح كکلام عبا هتیرح نوناق هسفن رات قحهلوا

 | لومحم كکلاع التم هتراسا ریز هسسخ رانآ قجهلوا كدودرم

 ۱ ۱ .« ردینیندن



 ۳۷ هيدا تابختنم يلمسو
۳ ۳۳۹ ِ ۳۳۹ 

 یرانک هک « ردراو لیسلس كوبر هدنکوا كنورهداق - ورط

 لب رالکب» یلزبدلاب كشوحو یک نالبق « نادکرک « نالسرآ « لف
 نرجا زاورپ کرولوا نظ ەحناىقا هن یلاع یانو ند هاب ٠لا رخ

 ههاکرہشت لوح ندضوح رانک « شوق هرافر شا یدانق یوا
 ءردراو هلف رر تماق دنا هدیراناب كن هر اد ک هدو . روسدیا یاب

 ریس فارطا بولشح هنسهورز هليا نابدرت كرحتم هليا هنک ام هدنحما

 هرکوص ندکد یک ندنجما كيارسو ندکداریک ندوبق كوبوب . روئوا
 کرس لدصا <« كربیندیا راذک ندیریوک ی هدر هرا و ندا
 . رولوا تلصاوم

 نانلوا هست هح رطیهو ندنرانج حرط یک ساطا ُةحیلاق كن هجا
 دقت هتعلطو ندنرانمشن نیشنلد شباب اماجو ندنرانمسایو هفوکش
 ثحهدیا ثح ندراس همشحو هر و ندنراسهک و راک نالیدبا

 نوباعو نبح هرهناشاک یهدنسهفلتخ طاق كلاثم تنج هحاسوو
 كج لیا فررعت ی.رلادا هفرط كنا كنن6دنزاس محو برعو

 ۰ رولوا باتکرب لکد توک مهسل وا

 شیرفت هلبراهبانق هجناب یهتننو شمنشود ( تدکداپ ) هسيا یرپوک
 شاط نطنطم یک داقآ ندقولوا مع نداروا . ردنولاصر شعلوا ۱

 دشدمآ ةماکنه ی هدنرزوا یره ( نس ) ندا نایرج ندر

 ۰ رول وا نان

 ماسفا یالوطشع ولو هلرافاقوس یرامرا یتهشا لا
 ندهمدقجاقرب . ردص وص هیاشا فلصر یمسق یهو شر ندهذادعتم

 لکه عوضوم .هدنکوا یسوق هنروا یک ینیدلقیچ نابدرت ترابع _
 زرط . رددعاف هبیسرک و اصع هدنتسد « رولوا فداسصت هت رح



 هذا تابختنم لمصر ۷۹

 ؛ ردقلاف هلسهلج كنهمظع دالب مکیدروک هجنامظعتو تاسسأتو
 . ردقرافلا عم ساق « سابق هلبا رارهش راس لصااو

 فلارظو ستقم ندسراپ هک قوب ههش هسسلروکهن هدرارب هقشب
 تعسط نج كناروا هک « فرتعم یناص هسلنکب هنره ندناعونصم

 2 . ردسلتخ ندنداجماو
 هک ولع كنهتسنارف « ناحتما هاکریهشآ و : هحنلک «کرس

 . عیادب یک هدنمسف نالوا صوصخم هنیرهش سراب زکلای . ردناهرب رب
 . ردرامشت رش زاطقا یامرف هطنغ « رانآ

 . رتسیا راتعاس نوجنا رود ینلوح زنکلای هک « عساو هلیوا کرس
 باور . ردیا تیافک جوک یآ رب : لکد هتفهر هسیا هاشاع یتایوتحم

 ؛راردبا رودو ريس هلبا هطبرخ یکردیا تحاس هداحم الا عسو هطخ رب

 . رارشود هلسلستو رود هاد زسههش « راندنک زسهطیرخ
 هب کیا یرهن ( نس ) یعقوم یکهد ( یدامود ناش) كنك رس

 رم . ردیسروک ( هنایا ) یلاصتا هطساو كمسف ییا ؛ ردیا مسقت

 یسهنا کرس هدنسشراقو قنارس ( ورهداق - ورظ ) هد باح
 كتکلعرهو راهجناب مظننم «بولوا عساو هفاسم یهدنرارآ .ردعقاو

 صوصخ هبهمهم عیانص ضبپو راهناشاکو رصق هنوع هنسهرامعم لوصا
 (ودهداق - ورط ) یسونق كويب كا كنکرمس . ردن هلرلهرتاد زرفم

 یانب رب رظان کریس هدنلکش سوق « یارس و . ردهدنتهج ینارس

 راث | « قرهلوا ننه هارلکرید لوک راخانخ قهدنتساح . ردلاع

 ورتابت مظتنمو لمکم هعیسو هربا نانلوب هدنظسو و هبهعانص ٌهقتع
 ( هزوم ) یسدجشرب ینعب ؛ ردص وصخ هب یس وه تا لمع < قردلوا هدنمسر

 ؛ رد ( رسئوف ) یسیجنکیا

 جن. ی تا یا و تم تینا جوان نی ی کت یو ی یی ی ی a a و

 VFT کیت ی تف

Gro, 



 ۲۰ هنندآ یادت یار

 نکل . ردلکد ندرلدرد ریاکح یرلمټس هلب و كکلف . ردهدقلوا

 هلا هن زعت ىر ردمراو هژاح هقشب نداضر هباضق ماکحا

 ؛ریلس هلوا رور خ٥ هلانح مک ؟ ی رلکج هبمتک ندلاعو یخد راناشارغوا

 ؛ ردک چک یمک « نکرا یمک كرلنالوا نامهم ههناخ رفاسموب

 . ردقو تسها هدندمو رصق كترف سم تدم . راواص یون ندکه

 . ردتلاح روط قجن هلا غوا هداق مع هلأسم

 لاف اما ؛ راردا نوزح ی رلقدقارب ندهقرا راندک موصعم

 . رارولوا رورسلا یدیا هللا هبورخا مو نوصم ندباتل و باسح

 . رالشاب هفلوا یبستم بلق هسلا رول وشود تهج و

 ضرع هنس فخ مکح زمغیدلوا زحام ندنک اردا «كقح بانجو

 , نوسلیا ناسحا لم رص همه لاعتم یادخ . ردیا تسیلست

 , مدلمهزای ردقو ندغیدلوا ملاح هلاقم لبوطت

 یلق شتآ هلبا لمأت نهسهلا تمکح < مردیآ احر ! مردار

 لوس روند سراب ۸

 « یراهبرق لکد یرارهش هک « نار یارستحسف رب اپوروا
 ک ارتو . ردناسنالا عییادب نم هعیدب یرلهعرنم ک هدرارق هکلب

 سردن كفرش لها ناک هماشاع یلاع و یدرف وزجه كنماظتنا

 كلاک ملقا وب ( سراپ ریهش رهش ) هتشیا . ردنایاش تحب هنیرابتعاو
 قبال کمد ېاقم یلاع ناطلس كتندم تاسو یماشتحا كلااراد



 دا تاب دانم لر ۲4

 . تادقتعم لوصالا لصا یدارا مممت

 للم موم نتدحو تهج ردک رولو
 . تال وقعم هم ولوا تام یدح و دوجو

 تاب و ناعم فاظو و قح دودح

 . تابفک یدلاقه « بلغتو ربج یدلاقەن
 ندضرعت نوصم فرصتو صخش قلوقح

 . تاقسن هقشاب هنارمت ماع یدلر و

 یلو هورمع دزه ؛ یربسا كدیز ورم هب
 . تاعوضوم ضن هناواس یا یوم
 مولع ناهج را" نا یناهذا یدلیا رونم

 . تاعوطم ضف یاصق یدلیا لمکم

 نافرع علاطم اذیرد یدلوا برافم

 تاره « رصم ه « برعو مور ترهش یدلاق هن

 مولع ناهج « ناهج « قرت نامز « نا.ز
 ..؟ تاعمح یاش لباق هلیا لهج یعرولوا

 اف یا ات ق تق یو ت سس ی تا بش وو وف

 . ر

VEG YY N 

 و و یوو ا

 سس 2ےس

 همان زعت

 « نار و ملکوک . یدلوا لزا یک الب ۱ 2

 . زر یرسا دالوا تیم مهل . رداور تز هاشم نیما

 یرلکحهدیا لصاح زر کچ تاج قو وب ااو و زد او

 دتشم اهد تاق ر ماو نزح هکدتا هظح)ام ینهسلف تارات

  7 ESE i a mS DS ha aکو ۳۳

۲77۳۵۹ 
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 ةددا یابتتاه یسر

 هضرا ٌءراءق لزا هرک اف سوق

 ؛ تاقط نافد شوک ثحم یلبلد

 سبطاذقمو راخو اضو قربو اوه
 . تاک رح رفع مدناسنآ فرق

 « یعاس لعفلاب یدمش نکیا الاخ اض

 تا روز یدمش نکیا لئاز لالظ

 قداص ربح هدنافاسم باسح ادص

 تاپ" عدبا هدر ون یتملظ راح

 3 رابخا لقا قرب ههعررا تاهج

 1 تابه رضح هدنسوا رو رگ ا نا

 هراصعا رصعو یعوسلا رخاقت

 . تاعرتخم یامزو ناکم دعب یدتلاصق
 بارس یورادهب < ناوح همشح یدلاق هب

 . تایمساط مکحه « نوسفا ٌهخسن یدلق هل
 نارق سخت یدلاف ه « علاوط دعس یدلاق هن

 1 و یدلاژ هن « تناهک و لمر یدلاو#

 مون تما “راو ء« تداعس هداه راوهب

 : نالوا ل هنادارا لصا در
 لک لعاف هیهز هل ۰ لماح یلاع سلطان

 . تانیوکت لوصا نوطالف لوقع لکد
 سوحم ران یدلاق « خسانت نظ یدلاق#
 . تاجاح “هلق مناقا هلوقع لکد
 ۱ « یراب تدسو ؛ یدلوا رضع تمکح ساسا

۱ 



 هی دا تابام لمسر 4

 رز یدوجو ؛ شاراص هنفکر ردق هنبراژوموا ها یسهجوز

 : رونیدوک یک رزتت هنغازمفاصنا و كکلف هدنفک

 ینیداقح ندا ر و نالوا هاک هلو هدروصت 0 لاوحا

 هدشملقج ندربق هکناص ؛ رولیزک هدغاب مکیدتیا ینفصو هدیراقوب یک

 12 ک هدهدهاشم ریز ؛ مسک هداروپ یزوس قترآ . رولبره هتنج

 هب هسلق تارات ۰ هسافنا تاحوئس ؛ یدالشاب کما مسج هدفب رعت

 . یدلوا بلقنم

  تس 4 اد +

 رهع یج دوفود نوا

 « تاک اردا رون هنالاک جوا یدشیریا
 . ؛ تاعتتم مسق هناکما هنر یدشتپ

 ؛ طبس یدلوا بکيم « بک یدلوا طئاسب
 . تالوهح یلخ هلبراجت یدلوا تهادب

 ؛ زا یدلوا تققح « تتقح یدلوا زاحم

 . تامولعم کسا ندنیاسا کلب یدلقس
 اکو تمکحو ندو كلف تحابم
 . تالشع و مه وب ناهذا سواسو ل کد

 دنس یدلوا راح هگرظن لئاسم

 . تانظ لوصف هنشدح یدشیربا

 ۳۳۹ و

SO O 

 هءارجا یاضف دعاص ههاز لوقع

 « تاق “ياپ یوناق هب ذاح یاوق

arات  



 ۳۱ هيدا تایجتنم يلءسر

 دسزت هبوا ىلق هشعر هاب « توملا ةه اذ سف لك » اشام و
 هلسارنع تلالد ! برای 3 قرغتس مدو لات و هکر دیا ۱

 .: هلرهبد ؛ مدلک هکهاکراب هلايا یدنک نیزسقلاق تجاح
 ! تبا تبانع یهلا محفصو وفع جاتحم

 تا تان: نده تا  ق

 رب ۶ رودیکد درب کیا وتو وب ت لقب
 هدارواكنایوریلوقروق «بولیر بک هب ینارون ءرخیهدننابندیناءلظ هر
 شارف سرم دلرارانم بحاص هدهرخ یحنکیا ؛ رواشالک | یربعآ

 « هکرد دوجو« یرلتروص مسج شما ندو شعای هنیرزوا
 یسرغوط تم ترا ناشار . ردرمشم ی را را و

 ۱ : ردرب ده بلاح

 هدتهج یراقدلوا هج وتم قرهلوا هناي ناي « ام تم لکنه ییا و
 هلیناضوف «یلجتم ًادعاق هدشرعتح یسعمسر "هباتکندهیهلا تایلجمت
 هلتیسبرادمکح هنسلا « قیددهرف هزاع . ردلستم ایوک رهزانج

 نامز ندنساهس ؛ ردشلراص هنفک ردق هلم هدلاح ینیدلوا رسام 1۳

 سیو یسالتسا یاسورپ كنونلونا كونو و

 رایارس یلاع نالوا ندنناسوه هل هدننابحو ینارثأت یلاحترا هدنشاپ
 نکسم یعاریوط ؛هرق نکیا معن زان فولأم هدنجما راهحاب لزوکو

 مت و ینافسأت یذاخحا

  یتشح منج نکیا زامغیص هیارس یلاع
 یتماقا ر رس یدمش « رق توات

 11۳ تربع یتلددهرف مسرو ربق هلا ریس

 = یام كناح هدناهج ردو ك هسلون



 هیبدا تاپجش لرمسر 2

 . كرالزک هدنتلا هسیا یسهباس « هناش لزوکر ب هباتفآ عاعش زات یسهیاو
 . زدهبام رس هننابح

 هنسهر زج وسلق كناشاب لماک موحم بیدا یللصفت كلا> اوب

 . رد,.دضم یسهناغلب ت رعت راد ]٩[

 تلاحب4 بیرغ راو هدغاب و

 هوم در تنح هسلسد اک | هتساش

 هلاعر ردنا ینابقع لاوحا ندسهحاس ؟ نوسماشد تنح لصن

 وب : هک هلیوش ۰ رولیروس تنج یافص هرکوص نداشاموب ؛ رولیرک
 یردب كروطاربعا ییدمش مدتی کز كناحم الا مو هضور

 ندنتهجرب اباص كباب . رذدوجوم یسهرت كنسهج وژو كه ردهرف

 یک ورس هدنفارطا كلویو . رولیدک هیاروا هليا لوی رب نوژوا
 یرغوط هنساهتنم ندنسادتم . ردلکید راجافا قجهردنرآا نزح
 تیاث یسهرظنم هلبراحشا لالط مالظ هک « مقتسم طارصرب هجنادقاب
 نالوا لصاح ندنداصت كراحاغا هلا حایر رثأو شحومو تهم

 . ردشهدمو نیزح هدایز یتلکیا

 :نادلا رثأتم هلیوا» هبورخا تاحونس هدنسهروا الو و راوز

 لخدم ینسوق هر نالوا دوشم PF هراغمر ندرود هکر ولوا

  ندوق .ردیا شحوت هکدتیا برق ؛ رالئاب کا نظ ترخآ 6

 ر دا نادر هی لامپ نوا نی نکا
 «ندنشیدلوا شی هاراماح ینام یراهرحم كنسوق هکرولوا لخاد

 هدغاص دعا تماظ هشو و . رریدک | یتملط ء اض ندیا سکع
 . رونیوروک یرانم كنسهج وز هداوص « كم ردهرف

 ندنسهجرت قام كلاب لماک [۱]

 ۱م
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 ۹ هيدا تاءجتنم لمسر

 تكنط ول اءاد ند :غیدلوا شمزا ؛شمالاپرمخ ی ونع« نالوا ساسح كی ًاناذ لاحو
  ردشمرک بودیا لوفا ًارحتنم اک ذرب مرتع هلیو هدننابا ی چ

Oهنفوت و هحرد هب هج سنا رف . ردا وصح بولسا ر هب زن یر , 

 ۰ واو ت هدنرا | روثنم  هدننادافا موظنم O یر 2 ی

 . ردفاک هبابنا یسهیملق موق را هحراب زمکیدتا لش ه یغاشا

ium <C ۲۲7: 57 سس 

 فارس غروب ولراش

 هدنزاوج رپ هلبا هدافتسا ندنسهدعابسم: كناوه نوک شب

 لزوک كي هجناب , مدیشمتک هنسهحاب كنيارس [ غروب واراش ]نانولو
 ها شام ناخ يند یسرت كن قید رف کردن یک ین
 هک .روبلق ر یفاصوا

 هدنسهلروا « هرئاد رر هدد ط ییا هدقدنلوا رظن ندنسهمج هما رس

 انسهرظنم . رووا انب رب كلر هدوسرف ترابع ندەلقرب ییتمظع
 لکیهلا مظع باقع رب شا یحانچ یکیا هسرولوا هیشت هنارعاش
 ۱ . يلسهلند ردابهم هزاورپ

 یلوطو شرع تحسف هکر ظنلا عیدب ةضوررب هحاس یهدنکوا

 ةلحتم ٌهوق هدهدافاو فررعت ینماظتنا تفاطل « رصاق رظن دم هٍدهطاحا

 . ردرضاح نامزمه هفارتعا ی زج ابدا

 هلاک هددلقت یتیط سیافن .كتمن داتسا یاو ارز حرط هلو
 , ردا یب هومر ندراهب شیارآ یرازهفوکش حطسیه « هناشنررپ

 تراظت اش ر کردن مع هلا ةه راک فا رطاو ل رع تن لو



۱۳۰۲-۶6 

 ۰ )۰۰ كنبتکم [ لاک - یسانش ]

 شاپ لادم نالوا ندنرلامس لجبم

 صاع دمسا نانواو هدرلکایلاو ددعتم
 هدنر» یللا زوب کیا كيب ندنباص اشاپ
 هدفراملاراد . رد دغا دلو هدمورش را

 هجرت يلاع باب هرکوص ندک دتبا لیصح
 « يتمدخ نایالشاب هایلوخد هنسهطرا

 هدنسام-ر ناسا قافمو مهیمكنلود اود

 ,ردشهربتک هلوص- بالقنارب تقد نایاش
 هارپش یهیئامع تایب.ا « كربلا راهم

 ردق تمدخ ییدتیا هلا صیا هپ قیقح

 : ردشفارب مارتحارب ىدا هدنل« بلق یسلا تمه لذب هنلابفا كنطو

 ۰ يسايس ۰ اع ۳ زرویروک فص م هلتفص دو و چ وا ياشاپ للادوس

 ۰ بیدا

 دیبا ىلج هد ابلعفو تآارجا هدایز قدیرا |: تمدخ ییدتنا هفراعم

 یاقفرو اا داسا هد هره ینیدنلو هدنسەړئاد فراعم تلود یاروش

 فیاعم « یییلد لو و كلا ك.تمدخ یسهمانماظن فراعم ینیدل ۲ هملق هلرسهمرتحم

 كا كنیرادتفا یهطیضم هبجوء بابسا زجوم « حقنم ینیدژای هنسهمانماظن
 + ردیسهنوگ لکم

 هدشر بناکم هدکلرب هللا اشاپ تدوجنکیا هدنفاراشتسم یتراظن فراعم

 ۱ . ردکو و كي تناطفو تمه یکیدرتسوک هدنحالصا كنهئادتباو
 سفن فقو هن بقر و لایت كالم ها ےناس تهاز . هب رکن تتاعم

 رظن دادیممادبع < اشاب هلادءعس نایالشاب هقمشااح هلبداتم ېس رب گكرهدبا

 ؛ شلریدشالقازوا ندنذطو هلرلترافس ًافیطلت ایوکو افت« قرهلوا نابرق هظرغ

 ا تستی

۰ 



 هيدا تابدثنم لمصر

 تاماظن هباند هلنا فال رزرو کرانا
 1 هدیزاهباح رونول و تاست ولرد كم

 زماقاب هفال كنشک ردشیا یسهیآ
 . هدرا للقع هر دوسر ها

 تارضم ضعب هسا مدروک ردقه ره ن

 مدق تبا

 «هارک | هدهسروک روشىقاي تقادص هناسنا»

 « هلا ترضح كرايیغود ردسدحمدراپ »
+ 

#۷ * 

 یدقح یی تیاهس نادا نوا لاقا
 ! یدقح یب تیاور و لوا كدبا زملس

 یدنلهدوم تفادص طفل نولاغوج تقرس

 : هدیرزوا كيار وب هل

 1 یدقسح کی تہ « یدلوا ماع سوما

 هچ رک یدیا روفنم یخد لوا نیلیوس قح
 ۱ یدقیح کی تباعر هک اما را

 تاماظن هلح رونلوا نالعا هللا قاروا

 . یدقبح یب تعر هفر با لظافلا

 یحرص قح روولوا مک كنالوا زجاع

 ! یدقح کی ترا ہد ر سه یرلس

 هدزمشنایه كرمدیا ناس یتلم

 1 یدقسح کی تعس کن رف راکفا

 « ۱ قدناب هراز هدهخشزایو ءاواو
 < ۱ قدازق هل مملس هدهنروا نیز هک اریز »

 ه سو سس

۱۷ 



1. 

 مج هف رط هع حد کوک بونارآ ردا

 ۷ ۸ )۳ )۹۹۹ ا

NTR 1ا 7 1 2 تام  

 رائثالوا صفا نماکح لاک باپرا
 ۷ ندا شاذخ م هدید ر ول وا هدر

 ررقم هدلاع» دردر هلفاعش

 ؟ ندالقع هؤرک یغراو شماش تحار

 هسمیک یررس كزغلوب رایدمتیا لح
 ! ندالضف « ندامکح یدک هلفاق كم
 اشاع هلربحم یداتسا تعنص لق

 ! ندارحو نوح كهدیا فراع رک | همروا مد

 » زکر ک هلقع كاوج وک وب یلاعم اازدا »

 « زمکح یتلق ردفوا وزارت و ارز و

 ؟ هدیرزو مس ایع راو اغص ه كرهد

 ! هدیرفس ناح یتده رقار ناسا

 كرہسوش لبف رظن یراو افو كئرر

 زر 4ء هديا و

 .كناهج هلوا لهسیا رتنیا رکا قلوا رح

 !:هذنردک ۰ هد ء هدنسافص ۰ هدنقوذ

 ضرفلاب هدهسلوا ناهج ردص رک | هعوا هخ

 .E قص هلوا تسادخ رو

 . هدنرذکهر ییویوق روک هلبا تلفغ



 هيدا تام لمسر
INE 

 زا

 ؛یناوه غم كممن طاس یسلد

 + یهام هد وص ردکمرک لالذ باريس

 ردکچمدنا كاخ نامز هب كلدع یرللاط

 ! یهآ هرلکوک ردهدهمقج كرام ولظم
 ! لاعفا رشو رم بجوم هلوا هک كرما
 ؟ یهاوت و « صاوا و ردنوجم اه براي

 هبتفود ورکمو هنب یهلا ردیدنس
 ۱ یهلآ E هب هیتف و ورکموب

 « تمالم كس یز زابو نکب یتفک »

 N تماق زور رد و نامادو نم تسډ »

۳ 

 نداق نوخرپ همشچ نجما هرطقرب
 . ندالب ناراب ید رب زامهلآ نشاب
 هناهج هلک رک ۱ كلهسرید مهلوا هدوسآ
 ! نداضف كنس زامل روق نشود هادم

 هداضر نومأم رگ لوا مدق تبا

 ! نداحرو فوخ هر اد بولوا هتسراو

 تلادع یوزارت دک فک ا

 ! ندازج زور ٌةهمکح هسیا راو كفوخ

 مد رپ عبط اف و یوب رارآ هک مک یه

 ؛ نداه لظ داموا تلود مک اک ۲ راک

 زمشود یسهرطق ر هنغاب كالوا تح ی

 , ندا هسغإی ھکو رد هنیرب ناراپ

۷ 7 

2 



 هيدا تابدتم یر ۱4

 . . « عرش صا ریه هطساولاب هلغلوا محر بر مالک هرزوا همالصا

 نف نلیند هقفد شلآ تبسدقم كبر هدننکج ىفلا صوصخم صا

 مچتو برع ردق هنیرورم راهنس زوب ین آ شب ندیوبن رصع « لیلچ
 ۱ راکفا قحالت كتهمالسا یاملع نالوا روهظ یا رس هدسلدناو

 ا اس مولع اج . ردشملوا نودنو عیسولو ققدن هاب رات | عباتنو

 هدم وق کناه ۰ هدرصع يناه ماها ردقوب ‹« تفد ردف و نوجا

 ۱ .عیسوت هدایز كا یوق رتاد هقوقح هدربخا رصع وش ؟ یداوروک

 . مقوم نیناوف ییدلیهریتک هدوجو كل هسنارف ۰ نکيا رازسنارف ندیا
 ۲  تمیرش هدهدهساس لئاسم هک « رراوا یهاظ ۱ نوسلنوف هقبطت

 [ لیویسدوق ] « [ نولواندوف ] . ردحورشمو دلقم كنهبمالسا
 ۱ لا هدنسالنتسا یرصم كنونلوتات Si كیهساس تاماظن نلشد

 ۱  ندنراهصالخو هجرت كلراباتک ن ال ] ندسلدنا هلبا ههقف بتکییدریک
 . رد رالکد ین هقشر

 سس: و یک قسم

 ندندنب بیکرت

 ! یهانتو زاغا نالوا هکتردق يا
 . یهاک كاردا یفاصوا لکد نکم

 ؛ تداپهش نسح هکفاراو راه هنسنه

 ۰ یهاوک ضرع هتدحو ردا هردیه

 ؛ یرهم هلا رات آ و راهظا رالنق كمکح

 . یهام هلآ راونا و زارا ردبا كرما



 ۱ لس 0 ترم هدا تام لمسر 1 و

 ۱۳ هدا تام تنم لمسر
 سس

 تاداع لصلَو مدملنفا یتاه ره ! نو ارج ندناما هوا یر ۶
 رادم "ةمکحو ًاعط و الفقع كناسنا « نوسنلو هسروللو هدقالخاو
 لدعاو عسوا اهد ندهمالسا ترش نوجا قلوا قوقح تنما

 : رولوا اط ردلکد ٤ ردشاق قفلو نوناقرت مکحاو

 تای ینددلوا یواح . ردهدنادىم یذلح كغ رک نآ رف هتشبا

 تامکح ثایا ردیا قلعت هیهساس ماکءا ! نوسنلوا رظن ههعرک
 هدلئاتسم قلعتم هنالماعم و ینیدلوا هدهداد رب یواسم هلا رق عبر

 هنارق تای و ید هیون هح تیداحا. نالوا دا ذخام

 یاهقفو ماظع هبا هدلاح ینیدلوا جراخ امرذ ندنسەراد یماکحا

 هدوجوم تک نالوا لماحلئاسم یراکدتبا داهنجاو طاق ا كمارک

 هاب | تاعوطم هناعا یر ندآ وخد هت دم هر اد كابوروا مالالا

 تک هحاد كحهدیا هلباقم هه ملع را ییدربتک هلوصح هصرع

 هدهشلا دودسم داچا باب ردقه هو . ردا نیسیشدلوا هدتعسوو

 . كمالسا عرش ینعب ماکحا لدبت هلا نامزا رفت هدنالماعم لئاسم

 لوصا یسهضف یواتف عیسوت هرزوا تساقحو لدع نالوا یبلع 2

 تاقر ینیدلوا دعتسم كرشب عوو هدر وط ناهحو ییدلوا ندهش

 . . ینیدروط قبجا یون یدیزت و عیسوت كنالماعم لئاسم هکدلورلبا
 چه ندنسهساسا ماکحا ور ندهن ردوو زول کیا كسب هلتهج

  كاو رتعمو بوغم هدمیلفاو راده نزسقلواضراع رضترب هنر

 .ردشل وا رهظم هنسهسدقم قوقح هظفاحم موق ه نالوا لماع هلماکحا ۱

 ندهفلاس نیناوق هبمالسا تعیرش هکنوح ؛ ردلکد بارغتسا لح هدو

 هل ضف ندقدلوا لمکمو ماج ییراناصق ید كصقا فنص کیا "
 هدیقع هسا ےرک نآ رقو مرک نآ رف یذخأم كنیرشب ٌهلئسسرپه



 1 ۲۵ و ۳ ۸۲ ۳ ۹

 هیدا تاب تام لمسر ۳

 قرهلوا قلعتم هیهبرمث) ترشاصمو تلعلاخو هی وند تالماعم زکلای
 كنیدوهج امورو ثنهمنانو یامکح . زاعوقوط هتناحور اعط

 ناسناو « ناسنا یراسومو عضاو كرانوب هک « یک رانوناق یراقدیاپ
 ماود هنس زو چاقرب تباہ نوناقیم هاتدح قدوا ناص فولام هسیا

 شلوزو هلنراهبعاد لاک اوقسطآ ههبرصع تاحاتحا تقاع كرهلسهدیا

 .. یغد قالخا داف كموقو « یقالخا داف كموق یسلزو لر و
 . رددل وا یدّوم یلالحمضاو تبلت لب هس دم تأه

 قرهلوا ولرود کیا هدول ؛ ردهسعرش ندناوف یخذ ین رکید

 نایب هجهیومد تالماعم ؛ ردپا قاع هیهیاحور روما فرم یمسفرپ
 3 روزا تموم و روصحم هحرد لوا یرخآ مف و . زعا دودح

 تا الا: بواسهدیا تیافک هنناحاح كموقو رنصغ ییدلساب زکلاب
 هاتپح و . ردناکما جراح یامعتساو عرسوت هسرزوا هسامز تاددح و

 نوحا هود تالماعم تلم ناکراو القع ناک ندنتما كفلس یاسا

 ندنالدبت یند رانوناقو و « راشلوا روبحو جاتح هفجایرانوناق ٌاددحم
 .ردرلشلاق هدتسدقم لاح كرهربک هلکشو عاوناولرود هلغءالوا نوصم

  هود روما هکر ولی وک | هبدمحا تعل رش هد ۶ هدنجا كراو

 E ناح < هک ا فلأتو عج هدتبسدقم هربادرب یه ورخاو

 همايش هدلاح ییدتا رویم هنس ردقو زو ییا كس ردق هنا و

 ۱ . ردشلوا نوصم ندرغت

 تققح هدث# وش « هدلاح زمغیدلوا ندهمالسا بجا هقرف هدزب
 «هحنلک هرصع وش هکزرایوس قرهلو فرطس نوجما راهظا یلاح
 ناحتما هصرع یسهلح كاماظن و نئاوق نالوا 2 راو طوضم نكد

 هافصمو هافرطب نومرطاخ تساقحو تیاسناو ! نوسلنوف «ةقدو



 کاو قومح

 . قادام شعب شداوا قحتسم هدست لا شدلو
 هحشدنک قوق> تاک فا ۰ رونلق هسا ق وقح هدزعاسل هک « رولوا

 قوقح هکناسنارب . ردسدقم مازتلالاب هدننب هندمتم ماوقاو عیطعلاب

 هدلاع . ردم واظمو رسا ؛ ردمورحو زجاع ندهدافتسا یتسهسدقم

 هسا شغا لکشت تموکح ردقهو شلک هروهظ هندم تابه ردقه

 هوس ندارکوص ۰ بوبالشاب هلیسهنعاد ی.هظفاح كقوتحوب یسهلج
 ردقه صخشر « هکنوح . ردرلشلوا ضرقنمو وح هللا تالامعتسا

 " تیافکه هماقو ندنضایغا كنسج یاننایقوقح هسلوا ردامو یرج

 یسهک اردا وق یسیرب یه كنیضراعتم صخش یکیا و ندنکجهیهدی
 ندشجهلاباح هبهظفاحمینفوقح ءلرهروکی قح ینسیدنکه دنساعدا هحنتسن

 هنعزانتم نیفرط یمکح و صا و قجهلوا بلاغ هبهدرفنم توق یه
 كرهت روک موزا هنعاها هک احو هبلاغ توق رب كحهر و تعاق ارج

 كرهدیا ادفو كرت یرادقم رب ندنشدعت یازجا یدرف یه كتعمحو

 نیناسا دصقم و یغد راتلود . ردشل هادم راموکح و

 تاماظنو نناوق قجهلوا لفاک هبایاعر قوقح ٌهظفاسح ندنراکدلس
 .ددراشع|لیکشتراهمکح كجهدیا ارجایننیاک یاماظنونیناوقو مظنت

 یرلخ رات ندماوقا نالوا نیس 2 تولک هنيزو ر ردق هب یدمش

 درب رر راث | یرلکدربتک هلوصح هنیرزوا دصقمو كرانالوا طوبضم "

 یقوقح ةیاقو كءوقیه هک « رولبروک هدکدلکح هقبقحنو ناعما ضرعم "
 یقاط رب 4 ردمسفنم هفنص ییا تاماظنو نیناوف نالوا عظات نوجا



 ادای اش
۳9 

۱۲۹۹-2-۷ 

 رسا ىدا بالقنا ؛ اشاب اہض

 ۰. ردر ندن ال ءاع مهم كلا

 .نسلارف « یہ رافو رع ہد:ےاب جنک

 تایح رب راک هدعاسم « شا لصحم یهح

 هاسهبنت و ییفدت ینسهلاخ تاقوا تت رومأم

 ییدلیدا دیعن هاتفص لاو ۾ ردشرک

 یسهروخنم را ٣ك داو ندیا تافو ا

 ؛ ردنا زعم هنا تولتسا "یهداس و تفاص

 ؛ندنباوش كام دق بولا هاتهومع یراءش

 صوصخ اب . رداکد لاخ ندنسهسین تیل وم

 . ردافا ص

 د.دقل دیملت یتدارحرب كلوسور یکیدوس كپ هدنرلرتا یسایس اغاب ایض

 كننرپش هلیکلعفادم هبرش قوقحو رورپتیرح یک كلوا ؛ رونروک یراک
 ۱ . ردا لیکشت یتساسا نیصر دلا

 هدهردن ول ۰ یسهجرت ( لبه ) كت هسور قاژناژ : هدام یراب ۲

 بیکرتو همانرفظ نالوا یش اع رثارب رادهتکنو رثوم « یالاقم ینیدژاب نکیا

 ۰ مدیا PE ی رلدنب حج و

 ددة نزن

 هکم هلى وس روس هناف وصتم ۰ ردمظاترب ر قم

0 ET OOO TOS SS. 

TOSنیس یو  



 ۹ هیدا تاپ تئم یلوسر 1 ۱

 کا مکح هناهج ت هجنلوق كجورخ بحاصرپ - هسپا رانالوا كلام
 . رولمهلوا ردتقم

 كنپوروا « یسناریپ لقع كنایسآ ءدزمامز « هک ك لارادرب هلا
 دلا هاک هلخرب نوحا كما جاودزا هل رکف یک 3

 e هستسلا كجا فصو هبا عاش عبط ر یسعسط تداطا

 ۰ : یمزعا لاخ
 وشراق هباسا .هدناحاس رانک كنابوروا یسدلب لوبناتسا )

 ؛ زالوا رس هدک الفا ور یدننام هک « ردایرد هکلام رب شللوروف
 ,ردیرارقب تروص سکعنم هدنحلخ حمد نالوا یرادبآ هذا هک الا
 > زولک شوخ ةر هرلندسشبا ندقازوا یریگناهج ءزاوآ

 لاح قمالوا قشاع ندقالوق کما اتام ندنش ینا کل رم
 (؟ ردساحا یترهظم هتناونع لللاةرس- ؛ ردقلطم

 ررونس و نیت ردق هنو ریهطتو نیصح ردقهب + نیش ارش
 . ردهتساش هسنولوا

 هک« ردن اشب رب ون ؛ یدنولوا ترشام هاتموکح یار ا
 قعولوا ارجا هرزوا دارطا هدایز ندنکلوا ید یربهطت كنبراقاقوس
 ردنراشا هس رق كنامز



 هدا تاب لم لمسر

  سوصخ هیچی« هدلاح ینردنواوا ممعت لوصا وب هقبقلاف
 هح هک « رولوا لصاح تانسح لخرو لئاز تاروذحم قط رب

 ۱ : رونولوا دادعت یرلئالوا نایاش
 تصرف هقشب ندقعوقلآ هقاک ارف ینسارجا كنبرلماص « الوا

 لاخ هدیراداصت ایر برش ههطباض هوو نددرض» صاخشا نالو

 تلوپس هحنموکح نوجما كل ربع هلا یرلنالوا نام ندزوک « یک
 ردسل وا اد

 « یک كما داشک ناکد فانصاو كمتك هرتز لاا اا
 ۱ ردسبلو دياز كنیراهدام تزا مه « ترایز مه

 .ردساوا نوش كسکيه ندنف راصمو تحزقمشاظراذف < لات

 هحیلاهاو هطباض هدنروهظ لاح رب هداعلاقوف هدراقاقوس ًاعبار

 ماطر نوحکرادت هسیا ردیا بترت موزل هندوجو كغشیا هرب ندرب
 . ردساو عافدا كنار ودح یک كجا عياض توو و تاقلکت

 هسلوا عقاو همشرب هجیلاها هدنقح راثنب رک .هدنزافاقوس ه انا

 ردسلوا فرطر هاقلب ال و

 نه هنکلانش كنیراهجیک زا رهش دراقاقوس هدر اشواس

 . ردیسلو تماطل رب

 ندغلک ارق هجیک ر کم ؟ e ت وات دنا ۱ هد راقاق وس

 . ! هلوا داف لها نالیا هدافتسا
 هک ردهملظم لوقع هسراو ؟ رالوا لئاو مک هتناهذا "ینشور كقلخ

 . زيدل مکهتن ؛ رولوا لایقا بایوترپ هدنیتلا_ة یلهج كرا قا
 رد صحسم هلل e E یناعل كنکح و

 اک | و 1۹3 تلود رب هشاب زکلا هک ارد تخ یاب ر صر هش

 د زک او تو دپ وتب دو ی یزو ن ی و ا وت یی شا ای یا
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 لجو زع 3 رضح ناداراب یناتساک

 . لزا ضام ادم ردسدح و كن ا مک

 یر هشداب ردوا كناهاشداپ

 را نکند تنطلس

 ؛ دان شهلوا هرزوا اه یصاخ تلود

 ادام شلوا هنکحب با هک تاود وا
 ؛ ردسحاص كمدعو دوحو یسالعا تاذ

 رد هاو ثالجاو تاح هساا لها

 ؛ فطا رو رراقح ¿ ندنسرا , تلابلط

 فتک لظ ریداراب هدنحا كراولا ید

 را رايا روشیربا هفاص لد طا ضف

 ون مکن ندنا كف مچ

 یریهطن و ررونن كنب رلفافوس لوبناتسا

 شلاح هریهلعت ید ندا یوسام
 1 راو هلنا نافعو اساس ور

 ردق هن راتهج ندمو نکسم ات ندندیو ندب ندیلق یتسانعم كس 3
 ٩ نوسلوا راح ندهب هس وجا رخ : كما لیوات 1 3



 8 4 دا تابوت لر ۹

 كلم عیسو هدنسهباس فس یرلکدتیا لس هلتلادع تسد هکردیوروم

 لوا ندهلوا شخ وتر هملفار یراربشمش هعمل « وللثم یرلکدلبا

 یقلت هلساوج « انمظاو انعمس » هث دل وا رمشننه یراتسلاغ ترې ءزاوآ

 هدراهکر عم ناشد یادم هرکسع تبض هسلا هرانو . یدرونولوا

 نالوا هتسیاش هنقالطا ( هرشم هرشع ) هدننب یراهاشداپ ناهع لآ

 یک عبار دام هلا كولم نک ردق هب یوناق ناما ندیزاغ نامع
 هاب كکلرکسع هدرارفس هک « یدرارولوا داهج قفر ریکناهج
 ناش هدشسن یراننطاس ناونع هلتهج یرلکدتیا لارتشا هنعاتم

 . رد راشعا مانتغا تیرفظم

 الو اوروا « كلم نالف یاب هز ند راتمه راز دل صدادحا

 رب هدنتهج لزوک كا كنوکسم عبرو هدندودح یاقتلم كنيرلهعطق
 لب تا دنا هاب یقش ا هکر دیا لکشت هعساو تلود

 قلوا عجار هز یحد ناق یسهظفاح هدنتفو یءاظتا لاک كيهدنجا

 . رولک مزال

 تأه نالوا لوما هام لوا ندهلج یهسدقم هفظو ر هلو

 هحتلود هلعءاس . ردنایاش هسن ول وا ماها ردقه ره هدنشح هحلسم

 قفوم هننالیدمت هجیلشاب كنيرللوصا ورب ندنسیسأت كنیرکسع ماظن

 یئزجو یلک هنیرزوا كنویو ؛ شلآ ینمان هیرکسع تاقیسنت قرهلوا
 یخد هعفد و « یک یغیدلوا شلو هدقملوا انتعا هلاکا كتناعرفت

 < قرهقج هنادبم ( هبرکسع ةد زج ) روصتم یثادحا ردرانامز یخ
 . ردشلوا هدیدج هقحالرت زاكا ندیا روهظ هدهاشداب نواه ر صع
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 0 هيدا تایدتنم ییبسر

 « هباع تمادن هدلکو ک هعاصع ردنا را

 . هبلط مونع یا سای مامالوب زوب علی
 < ردرش لعف هدو ! نوسلوا راهوت ؟ مدید هن

 راکت دب اتا کیا نمک ر 2

 ؟ میس یور هیمردل وک هبه تمر روت

 ؟ مک یکویب هد ندنمرفنم كنبرکت
 ! ی یسهلا لضف ملا وفع ی

  E ALETریس یسهاتمان .

 هب رکسع ُهدیرج

 هنیداطعا قلوا روات امد پو روت تالا 3
 هدنلوب فلرکفعو روک نوا كارم هادا یدارفا

 . ردا ناح یادف

 تام قجەلوا اک هناا هدرااون تروص یناوعد و هتشاا

 ا یلعوا ا اتاذو رواکنح یر یھ و 1۳ نو بنام 77 1

 شوم هلا هختسار دیاقعو حاسم هلبا یامرهق لئا-ضف « بولوا 1

 فداعمو مزاول نالوا یسیماظ باسا كتیرفظم نوركا 2 ۱۱ 6
 یرک دع هغاب ندشاپ هال هن ریدنک ء هقلوا لیلا ی

 . ردر ود هفارتءا نمشدو تسود یهضقو هک «رولمهلبنید ۱ 1 ۱

 ندرلنامرهق نالوا یدادجا یتفص كلرکسع هلم دهاحم و



 ؛ یرشداب كنملاع تمظع یلاعت قح

 . یهکتخم كتتلود زامهلوا ؛ ردناکمال

 ؛ ىلزا كلم هنسهلا تاذ ردهاخ
 < لزب ۀکوک نالوا هدنآ دودح ی
 ؛ یدادب كکوک هلرب ردتمکح را

 . یداجما كنتزدق دی هل شوب « ولوط
 ؛ كلم هل رالف سیدقت یتاشو تزع

 . كلف هدنلالح شی ردیا هدحس راک |

 ِ تک رعع زودنوک هحک رايا رر هرزوا هجو یصا

 ۰ تکریو ضف مسوم ریلهزات « ریشیکد
 ٤ شنوک هبا ردیسهمل كنتحر ورپ
 . شتآ منهج هسلآ رلا ندنمشخ بات

 ؟ رازداس ردسه«واع تبه ررش
 . رالزىدلاي یتسهق كوك یسهلعش كرانوا

 ؛ ریدق ریدقتب راس یمک « تبان یسک
 . ریتم ناهرب یربیه هتخاراو كنيرکت

 ؟ هلیا مع رک تجاحهن هملیب نفلراو
 . هلی هدزرپ ییدتبا قاخ هننابنا رتی
 ؛ مرلید قعاط هننایا هلا قوش هشت

 | مرلید قمی یربغ همقلاخ راو الک آ

 زن بسا

NOPE EOF 
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 یو تاللا هناسدا هدزب

 یمانش میهاربا ندا حفل یوکت

 « ددرتم كفال سا : ردموح

 باطخرت هرلذادجو یابل ریحتم

 رشت هلپا سیلس یادا رب « ینتاه
 تیغقرهلواناجرت هطسا و هغالباو

 ه قرت ین و کو و ندا هیت هاساس دا

 ,ردیسانش ریو یمرمص ناسا رب

 کسا یم هر وڅنم راپ | كم و ص

 ؛ رداربم لند ۶ و هاسلسم دوبق

 هداس یراعشا . ریلسهیند

 هسلاق هساقم ٠ ردنیمص و

 ,رد (برلام) كررلنام« «یسانش
 هد سراب كر هل ردن وکه باپ وروا هلن الد اشاب یجتف هدنامز دیحادبع ناطلس

 یک نانهد تسنراو نیترامال هدعب + شملیا لیصح هیلامو هیضایر مولع « الوا
 یسهبدا تاعش قردلوا لاد هنتيسنا سلج كيکح و بیدا و _ کیا

ik fe E ژروناط هرزوا قوا ین غرب ی یانش E 

 ناکمتنج هرکوص ی ( لاوحا ناجرت ) هلئاذرب هدنمان یدنفا هاک ۱ هدنخرات
 ندا باطخ هنتیمکیا توکنسب كتکاع هدنماک» یراتسولج دز رع ناطلس

 . یدالشاب هرشن ی ( راکفا ریوصت )
 زا یر . ردیسانش ناجا ی رفیح هک احو ق لنا هدزمتکلم ۰

 . ردق وح كب تمدخ يبيدتبا اا طرف

 ينب دزاب هدب رک سع ةد رح هلت زا هن غ 24 ی وضت ۰ لاوحا قاجرت 2

 , ردتفد ناباش يف نالاق صقان فسأتلام ٤ یس ەچ اود « تالاقم



 رل سس
 7 ےک ۳۳

 1 ام

۱ 

2 

 ِ ہہر زن

9 

 1 + e ر

۰ 

 ت

 متس ه دام ی اه اب ۲ راف



 ےس a وب ی

 جمابا ۵۰۱در یر
 ۵ ا اف اا

POS RES 
 اوت ن ۸ د ایک

 هنما غ ور هب دادعا و هرن اطا س باکم و لو هح رس ٤سا یارس هطاغ

AASن تای ر ے9 ول دش وا بول  

 ۳ ۳ ۲۳۹۱ ما و bai 8 هل ها ب۵

 ندن راملعه یناطاس بث کم ندن راملعم هیدا دعا بتاکمو اطلس بتکم
۰ 

 یر۶, ہرا رق اتکا

445» 4<9 

 ردظ وفحم قوقح فک

 سالا ب یرغاو بد اص

 ۱۳۲/۸ بج ی-عمطع تعا س تداعمرد
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